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با خوانندگانکوتاه سخنی 
  

دوستان کارگر، آنچھ در دسترس شما 
قرار دارد، نشریھ شماره شش جنبش 

مطالب مندج در این . کارگری است
نشریھ، منتخبی است از نوشتھ ھایی کھ 

کمیتھ ھماھنگی " پیش از این در سایت 
ایجاد تشکل ھای کارگری  برای کمک بھ

ھدف ما از انتخاب . انتشار یافتھ است" 
این مطالب، باال بردن سطح آگاھی 
کارگران و پیشروان کارگری از مسائل 
. مبرم جنبش کارگری ایران است

امیدواریم کھ بتوانیم با انتشار این نشریھ 
بھ امر سازمانیابی طبقھ کارگر کمکی 

ارش ھای شما می توانید گز. کرده باشیم
محل کار و زیست و ھمچنین نظرات و 
دیدگاه ھای خود را در باره مسائل 
مختلف کارگری را بھ ایمیل نشریھ 

پیشاپیش . جنبش کارگری ارسال کنید
  .دست شما را می فشاریم

:آدرس ھای ارسال مطالب 

Komite.hamahangi@gmail.com  

j.kargari@gmail.com  

  

  

  

شرایط کار و زیست نسل اول کارگران 
                                   ایران

  خسرو غالمی                                      
                

  
خوانندگان گرامی نوشتھ ای کھ : توضیح 

یش از این در اسفند مالحظھ می کنید پ
سایت کمیتھ " در  ١٣٨۵سال 

بھ دلیل . انتشار یافتھ بود..." ھماھنگی
ضرورت نیاز آشنایی کارگران و فعالین 
کارگری با شرایط کار و زیست دھھ 
ھای گذشتھ کارگران در ایران، ما بار 

امیدواریم . دیگر این متن را منتشر کردیم
کھ مورد استفاده دوستان کارگر قرار 

  .    بگیرد
  
  ) ١٣٨٩خرداد    –نشریھ جنبش کارگری (  

  
جامعھ ایران از دوران صفویھ و پس از 
آن، کم و بیش با تمدن بورژوازی غرب 
و دستاوردھای مادی و معنوی آن کم کم 
آشنا شد و در اینجا و آنجای این 
سرزمین، با بافتھ ھا و یافتھ ھای آنان کھ 

ار وارد عمدتًا از طریق بازرگانان آن دی
  .جامعھ می شد، آگاھی می یافت

از میانھ ی سده ی سیزدھم خورشیدی، 
نخستین جلوه ھای روابط سرمایھ دارانھ 
در ایران شکل گرفت و با گسترش آن، 
فروپاشی نھاد ھای ماقبل این دوران و 
زایش نھاد ھای مدرن را بھ ارمغان 

دگرگونی ھای وسیع در ساختار . آورد
رش و رواج شھر جامعھ ی ایران، گست
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نشینی، شکل گیری طبقات اجتماعی 
، جامعھ ...جدید، رواج دیوان ساالری و

ی بھ ظاھر ھمگون ایران را دستخوش 
تحوالت بنیادین کرد و بر بستری این 
. چنین، لرزش ھای سختی را تجربھ کرد

در این دوران، اقتصاد جامعھ کھ عمدتًا، 
اقتصادی بستھ و بیش از ھر چیز بر 

اصناف، پیشھ وران و صنعت بنیان 
گران خرده پا و سنتی شکل گرفتھ بود، 

  .با چالش ھای اساسی مواجھ شد
بر بستر چنین روند اقتصادی و 
اجتماعی، طبقھ کارگر ایران شکل می 

برای شناخت بیشتر و چگونگی . گیرد
پیدایش و سیر مبارزات این طبقھ، بدون 
تردید باید بھ سراغ شرایط اجتماعی، 

ی و سیاسی آن دوران رفت؛ کھ اقتصاد
بررسی جامع آن در این نوشتھ نمی 

اما شرایط کار و زندگی نسل اول . گنجد
کارگران ایران، موضوعی است کھ در 
ادامھ برای آشنایی خوانندگان، بھ آن 

  :پرداختھ می شود
  

در رسالھ ی سیاسی " خان خانان " 
 ١٢٧۵منتشر نشده ی خود کھ در سال 

ش در آورد، در باره خورشیدی بھ نگار
جماعت کارگر : ی کارگران می نویسد

طایفھ ی بزرگی از اھل مملکت ھستند و 
در واقع عاجز تر از ھر طایفھ ی دیگر، 

زمانی کھ ( زیرا در صورت قدرت کار 
روزگار بھ ) توانایی کار کردن دارند 

عسرت می گذارانند ودر پیری ھم 

و منشاء متنھ " گاه ھم . بیچاره می مانند
  ...می گردند" فساد 

نسل اول کارگران ایران فقط بی حقوق 
نبودند، بلکھ ساختار اقتصادی و بافت 
ذھنی و فرھنگی جامعھ چنین بود کھ آنھا 
اساسًا نمی توانستند تصویری از حقوق 

در جامعھ ی . اجتماعی خود داشتھ باشند
نظام ضعیف کشی کھ بر آن  –آن دوره 

سرکردگان ایدئولوژی شاھان خودکامھ، 
عشایر، خان ھا، اشراف و سایھ ی 
میرغضبان و تفنگ چیان آنان سیطره 

کارگر جایگاھی نداشت و با  –داشتند 
ھمان چشمی بھ او نگاه می کردند کھ بھ 

  .رعیت می نگریستند
بھ طور کلی منشاء اجتماعی کارگران 
  ایران از سھ گروه اصلی زیر تشکیل 

  :  می شد
ر و دھقانانی کھ در اثر فق-١

فالکت ناگزیر بھ ترک روستاھای شان 
اینھا غالبًا ھیچ گونھ تجربھ . شده بودند

کار صنعتی و یا ھمکاری جمعی در 
.کارگاه ھای تولیدی نداشتند

توده ھای فقیر شھری کھ بھ -٢
عده ای . حاشیھ ی جامعھ رانده شده بودند

از شاھدان عینی گزارش داده اند کھ در 
ھا و دوره ی مورد نظر، خیابان 

بازارھای شھر ھا آکنده از توده ھای 
.بیکار و بینوا بوده است

کسانی کھ قبًال در صنایع پیشھ -٣
وری و دستی شاغل بودند، اما بھ سبب 
ورشکستھ شدن آن صنایع ناچار نیروی 
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اینھا جزء . کار خویش را می فروختند
بخش نسبتًا ماھر کارگران بھ حساب می 

محیط  آمدند و صاحب تجربیاتی نیز از
و بخشًا کار در  –ھای کار شھری 

 -کارگاه ھای نسبتًا بزرگ پیشھ وری 
.بودند

  
گروھی از کارگران درون کارگاه ھا، 
تحت فرمان کارفرمایانی کار می کردند 

و یا تاجر ) زمین دار ( کھ قبًال ارباب 
این کارفرمایان با ھمان زمینھ ی . بودند

فکری ماقبل سرمایھ داری بھ کارگر و 
از یکسو . تولید صنعتی می نگریستند

ھمان نگاه " عملھ جات " نگاه آنھا بھ 
از نظر آنھا . ارباب بھ رعیت بود

کارگران رعایای بی حقوقی بودند کھ 
باید با خشن ترین روش ھا وادار می 

در کارگاه . شدند کھ سخت تر کار کنند
ھا ضرب و شتم و شکنجھ کارگران، 

. یج بودتوھین ھای سخیف و تحقیر را
خودسری و زورگویی صاحب کاران را 

در واقع . ھیچ قانونی محدود نمی کرد
حتی سال ھا پس . قانونی وجود نداشت

از مشروطیت و در مجلس چھارم 
شورای ملی، وکالیی کھ خود را نماینده 
ی مردم می دانستند، رغبتی برای تعیین 
روابط کارگر و کارفرما از خود نشان 

" خانھ ملت " ا از این صد. نمی دادند
شنیده می شد کھ در ایران اصًال کارگری 
نداریم کھ بخواھیم مناسبات او را با 

  .کارفرما تنظیم کنیم

شرایط کارگران موسسات صنعتی ای ھم 
کھ تحت نظارت کارفرمایان اروپایی کار 

این دستھ از . می کردند، چندان بھتر نبود
کارفرمایان کھ دولت ھای خود را 

یار شاھان و حکام ایر ان می صاحب اخت
" دانستند، طبعًا ھیچگونھ ارزشی برای 

اگر . ایرانی قایل نبودند" عملھ و فعلھ 
تاجر سرمایھ دار قوانین درون کارگاھش 
را خود وضع می کرد، شرکت نفت 
انگلیس و ایران مقررات ھمھ مناطق نفت 
خیز تحت سلطھ اش را تعیین می نمود و 

حکومت می  می توان گفت در منطقھ
ھتک حرمت کارگران و خانواده . کرد

ھای آنھا گاھی اشکال غیر قابل تحملی 
بھ خود می گرفت کھ بیشتر ماھیت غیر 
انسانی استعمارگران انگلیسی را نشان 

  .می داد
یوسف افتخاری صحنھ ھای غم انگیزی 
را از حمل تفالھ ھای نفت توسط زنان و 

" تحقیر آنان از جانب انگلیسی ھای 
استفاده زنان : " توصیف می کند" تمدن م

کارگر از تفالھ نفت منظره اسف انگیزی 
زنان کارگر پیت ھای نفت را با . داشت

آن مایھ ی سیاه کھ معروف بھ تفالھ ی 
نفت بود پر کرده و روی سر گذاشتھ 
برای پختن نان و سیر کردن بچھ ھای 
صغیر و لخت و گرسنھ ی خود بھ طرف 

. روانھ می شدنداتاق ھای بوریایی 
پوشاک آنھا عبارت از یک پیراھن بلند و 
پاره پاره بود کھ قسمت کمی از بدن را 

مایھ ی سیاھی کھ روی . مستور می کرد
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مشکل امنیتی نمی شوند؟ مگر ھر از 
چندگاھی شاھد احضار و دست گیری و 
احکام صادره علیھ آن ھا نیستیم؟ ولی 
این درک طبقاتی است کھ بھ آن ھا نیرو 

آن . و توان این کار را داده است
را ) کارگران(ھاپشتوانھ مادی خود 

بینند و می دانند کھ بسیار قدرتمند می 
روزی با وارد شدن آن ھا بھ عرصھ 
کارزار، جامعھ برای یک زندگی انسانی 

    .و بھ دور از استثمار تغییر خواھد کرد

با حذف یارانھ ھا باب دیگری در ایجاد 
تورم و بحران اقتصادی باز می شود کھ 
در شدت بخشیدن بھ بحران سیاسی و 

ھ اعتراضات کارگری و مردمی نقش ب
حال برای حاکمیت . سزایی خواھد داشت

راه چاره برون رفت از این بحران نھ 
این جناح است و نھ آن دیگری، چرا کھ 
عدم اعتماد بھ کل ساختار سیاسی درمیان 
. اقشار مختلف مردم بھ وجود آمده است

نباید دل بھ نظام سرمایھ داری جھانی 
بست، چرا کھ آنان استثمارگران جھانی 

  . اند

آن چھ می تواند امیدوارکننده باشد و  اما
در نھایت پایان بخش تمام مصیبت، فقر 
و فالکت مردم و نوید زندگی شایستھ 
انسان ھا گردد، استقرار شوراھای 
کارگری است و تنھا در این شرایط با 
توجھ بھ این کھ تولید برای رفاه و آسایش 
مردم است نھ برای ویرانی و زور، و 

ما در زندگی روزمره چون تولید مستقی
مردم نقش مثبت دارد و سود عمال بھ  

خود کارگر و جامعھ برمی گردد و دیگر 
کسی برای کسب سود و تقویت مالکیت 
فردی تالش نمی کند و کاالیی کھ برای 
مصرف تولید شود ھیچ وقت دچار 
بحران نمی گردد، شکوفایی زندگی 
نمودار خواھد گشت و در یک کالم تولید 

مطابق با ارزش آفرینی   مصرفیو نیاز 
واقعی، زندگی ما انسان ھا را ورق 

بیائیم در روز جھانی کارگر . خواھد زد
و با گرامی داشت آن بھ سوی آینده ای 

      .بدون استثمار گام برداریم

  عمر مینائی

  ١٣٨٩اردیبھشت 

  

  

  

  

  

  

  

۵ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

سر گذاشتھ بودند در اثر حرکت بھ 
صورت آنھا ریختھ و تمام اعضای بدن 

انگلیسی ھا با زن . شان را آلوده می کرد
ھای شیک پوش خود، جلوی زنان 

ده و صاحب اصلی ثروت و نفت ستمدی
را گرفتھ و از مناظر رقت بار آنھا، 

عکس ھایی . عکس برداری می کردند
کھ انگلیسی ھا از زنان و کارگران بر 
می داشتند، منظره ی رقت انگیزی 

عکس اسکلت ھای نفت آلود و . داشت
متحرک، ھر بیننده ای را متٌاثر و متٌالم 

آور، متٌاسفانھ این مناظر درد. می کرد
اسباب تفریح و سرگرمی و خنده ی زنان 
و مردان انگلیسی مٌامور حوزه نفتی 

در موقع عکس ... خوزستان شده بود
برداری خنده و تفریح و مسخره ی 
انگلیسی ھا، در نظر زنان و مردان 
کارگر بھ مراتب زشت تر و بدتر و 
ناگوارتر از برھنگی و گرسنگی و 

  . "بدبختی ھای دیگر بود
  
  کار روزانھمدت  

ساعت کار روزانھ ی کارگران شرکت 
نفت انگلیس و ایران در گرمای طرقت 

درجھ می رسید،  ۵٠فرسا کھ بعضًا تا 
در موسسھ شیالت شمال . ساعت بود ١٠

کھ چھار ھزار کارگر در استخدام داشت، 
بعدازظھر  ٧بامداد تا  ۶ساعت کار از 

طی این مدت کارگران تنھا یک . بود
ت برای صرف صبحانھ و ساعت استراح

در مواقعی کھ صید ماھی . ناھار داشتند

شب و  ١١زیاد می شد کار تا ساعت 
در چنین . حتی تا نیمھ شب ادامھ داشت

شرایطی مبلغی بھ عنوان اضافھ کار بھ 
  .کارگران پرداخت می شد

در صنایع دستی و سنتی کھ بخش 
بزرگی از کارگران در آنھا شاغل بودند، 

باز شدن بازار تا زمان  ساعات کار از
ساعت  ١٢بستھ شدن آن، یعنی حدود 

در  ١٣٠٢در سال . استمرار داشت
کارگاه ھای قالی بافی ھمدان، ساعت کار 

بامداد آغاز می شد و با  ۵در تابستان از 
یک تنفس دو ساعتھ، تا شش بعدازظھر 
ادامھ داشت؛ با این حساب طول روزانھ 

زمان . ساعت می رسید ١١کار بھ 
متوسط کار روزانھ در صنایع نساجی 

ساعت و در کارخانجات پنبھ پاک  ١٠
  .ساعت بود ١۴تا  ١١کنی 

  
  دستمزد 

از لحاظ تاریخی سیستم دستمزد در ایران 
در شرایطی شکل گرفت کھ بیکاران 
شھری و روستایی فراوان بودند و 
عرضھ ی نیروی کار باال و تقاضا برای 

ی مزد تحت چنین شرایط. آن پایین بود
کارگران نمی توانست بھ اندازه ای باشد 

  .کھ از پس مخارج زندگی آنھا برآید
بطور کلی پرداخت دستمزد در صنایع 

: کارخانھ ای ایران بھ سھ گونھ بود
، روزمزد و )قطعھ کاری(کارمزد 

در صنایع نساجی پرداخت ھا . ماھیانھ
بطور عمده بر پایھ ی سیستم کارمزد و 
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ص محصولی کھ بھ ازای مقدار مشخ
کارگر تولید می کرد، صورت می 

کارمزد بدترین نوع بھره کشی . گرفت
  .از نیروی کار است

بر اساس سیستم کارمزد، مزد بافندگی از 
زرعی ده شاھی تا ھفت دینار بھ پول آن 

یک نفر کارگر با آنکھ شب . روزی بود
زرع  ۶-۵ھا ھم کار می کرد، بیشتر از 

 ۴- ٣جرتش از نمی توانست ببافد؛ لذا ا
قران تجاوز نمی کرد و این مبلغ برای 

ھیچ یک از . خرج روزانھ ھم کافی نبود
کارگران قادر نبودند لباس یا کفش و 

بافندگان . کالھی برای خود تھیھ نمایند
یزد کھ پارچھ ھای ابریشمی می بافتند، 

ذرع جنس تولید می  ٢تا  ۵/١روزی 
شاھی مزد  ١۵کردند و برای ھر ذرع 

  .رفتندمی گ
در کارخانھ ھای قند ودر بخش کارھای 
ساختمانی معموال پرداخت ھا بصورت 

 ١٢٧۶طبق مدارک سال . روزمزد بود
شمسی، کارگران بومی در ساختمان راه 

قزوین، روزی دو قران  –شوسھ انزلی 
مزد می گرفتند و کسانی کھ از االغ خود 
برای بارکشی نیز استفاده می کردند، سھ 

در موسسات شرکت . تندقران می گرف
نفت ایران، استخدام کارگر بھ دو طریق 

این ! رسمی و پیمانی: صورت می گرفت
شرکت بھ کارگران رسمی خود، 
بصورت ماھیانھ و یا ھفتگی دستمزد 

مزد ماھیانھ ی کارگر . پرداخت می کرد
کارگر ( تومان  ٩ایرانی شرکت نفت از 

) کارگر متخصص( تومان  ٣۵تا ) ساده
ما در ھمان زمان، دستمزد کارگر ا. بود

تومان  ١٠٠تا  ٣۵عراقی و ھندی از 
  .بوده است

کارگر پیمانی کھ در آن زمان، آنھا را 
می نامیدند، توسط " کارگر قرضی"

سرکردگان عشایر و ایالت و یا مردانی 
کھ با کارگزینی شرکت نفت روابطی 

شرکت رسما . داشتند، استخدام می شدند
، تعھدی "قرضی کارگران" در قبال 

نداشت و پیمانکاران طرف حساب آنھا 
شرکت نفت طبق قرار تعین شده، . بودند

مبلغی بھ پیمانکاران می پرداخت و آنھا 
با کسر نمودن بخشی از آن پول، مابقی 

" کارگران قرضی" را بعنوان دستمزد بھ 
  .می پرداختند

در موسسات شیالت شمال، کارگران 
ا روزمزد ایرانی بصورت کارمزد و ی

مبنای محاسبھ ی . استخدام می شدند
کارمزد بھ عمل آوردن ھزار عدد ماھی 

تومان  ٧موسسھ بابت این میزان . بود
کارگران . حق الزحمھ می پرداخت

روزمزد بطور متوسط روزی دو قران 
در موسسات چوب بری . می گرفتند

خورشیدی،  ١٢٩٢گیالن در سال 
قران و کارگران  ١٠کارگران روسی 

قران دریافت می  ۵تا  ٣بومی بین 
در کارخانھ ابریشم کشی امین . کردند

الضرب در رشت، در اوایل دھھ ی 
خورشیدی، دستمزد کارگران  ١٢٨٠

زنان . قران بود ٣شاھی تا  ٣٠مرد، بین 

١١۵ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

دائمی می باشد کھ ازعھده ی چنین 
سیستمی برنمی آید؛ حتی غربی ھا ھم 

دھایش بعد از انتخابات این دوره و پیام
بھ خوبی دریافتند کھ نباید بھ ایران زیاد 
فشار آورد، چرا کھ خطر بروز یک 
جنبش کارگری قدرتمند، ابدا دور از 
انتظار نیست و آنان ھم کمک می کنند تا 
بھ نوعی بحران سیاسی اقتصادی ایران 
وارد فازی نشود کھ ازکنترل آن ھا ھم 

معرفی حرکت اعتراضی . خارج شود
زحمت کش و رنج کشیده  مردم ناراضی،

برای  ی ایران بھ نام جنبش سبز و تبلیغ 
آن، ناشی از ھمین وضعیت بحرانی 
حاکمیت در ایران است و از طرف دیگر 
رشد و شکوفایی حرکت ھای کارگری، 
زنان، معلمان و دیگر اقشار محروم و 
تھی دست و خودسازمانی فعاالن این 
جنبش ھا امیدواری بسیار ایجاد کرده 

  .تاس

ھرچند در طول این حرکات و 
اعتراضات تا بھ این لحظھ ما شاھد 
دستاوردھای عینی آن چنانی نبوده ایم 
اماپیش روی جنبش فقط با دستاورد تعین 
نمی شود، بلکھ باید دیگر جوانب آن ھم 

  .مورد بررسی قرارگیرد

ما نباید فراموش کنیم سزای ھرحرکت  
و اعتراضی در این مملکت مرگ است؛ 

اید از یاد ببریم کھ توھم و خوش نب
باوری بھ تغییر در ساختار حکومت، 

وضعیت را بیش از پیش دشوارتر خواھد 
جوانان بسیاری را پرپر   ساخت و 
اما خوشبختانھ ھم اکنون  . خواھد نمود

کمتر جایی را می توان پیدا نمود کھ در 
آن سخن از بی اعتمادی و نارضایتی 

تا بھ حال با  راست است کھ. مردم نباشد
وجود اعتراضات کارگری، اما ھنوز 
خبری از کارگران متشکل و تشکل ھای 
مستقل و طبقاتی آنان نیست، اما ِصرف 
ایجاد تشکل بدون پشتوانھ مادی و 
قدرتمنِدکارگری و ھم چنین جھت دھی 
بھ آن، یعنی این کھ باید کدام سیاست را 
تعقیب کند، نمی تواند مد نظر قرار 

ھ اعتقاد نگارنده، تازمانی کھ ب. بگیرد
کارگران شرایط مناسب ایجاد تشکل 

و قدرتمند ضدسرمایھ   مستقل طبقاتی
داری خود را با دید باز مبارزه طبقاتی 
نبینند، اگر دست بھ ایجاد تشکل نزنند 
بھتر است، تا بھ تشکلی ضعیف و 
. رفرمیستی و سازشکار روی آورند

وردی زیرا این عمل عالوه برآن کھ دستا
نخواھد داشت، باعث نفاق و سر درگمی 

    .کارگران می گردد

بھ باور من،کارگری کھ شجاعت دفاع از 
حق و حقوقش را دارد، ایجاد تشکل 
برایش دشوار نیست، ولی شرایط باید 

حال . برای انجام این کار مناسب باشد
مقایسھ کنید با این مورد کھ چرا فعاالن 

د را کارگری بدون ترس و واھمھ خو
مگر با این کار دچار . سازمان می دھند
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انسان ھا را برای درک واقعیت ھای 
موجود سیاسی و اجتماعی مد 
نظرقراردھیم، بھ خوبی مالحظھ خواھیم 
کرد کھ جامعھ ایران بسیار بحرانی تر از 

تسلیم اش شد  آن است کھ بتوان بھ آسانی
  .وکنترلش کرد

جای تعجب نیست کھ مدافعان سرمایھ  
داری ایران از ُخرد و درشت، شب و 
روز مردم را بھ آرامش و یا دنبالھ روی 
از این یا آن جناح کھ ممکن است از دید 
آنان جلو حرکت رو بھ رشد جنبش 
کارگران و دیگر جنبش ھای اجتماعی را 

  .ندسد کند، تشویق و ترغیب می کن

متاسفانھ بعضی از فعاالن دخیل و  
توانمند کھ خود در جریان روزمره این 
رویدادھا ھستند، ھنوز این اعتراضات را 

فقط   نمی بینند و گویا  گامی قدرتمند 
درشرایط ویژه ای است کھ حرکت 

جنبش کارگری در   اعتراضی و
موقعیت، تعّرضی است و در غیر این 

فید واقع صورت تحرکات آن نمی تواند م
شود و ھیچ دستاورد قابل توجھی نخواھد 
داشت و از این نظر، آنان جنبش 

  .کارگری را جنبشی تدافعی می نامند

اما آن چھ کھ حائز اھمیت است، ھم  
گامی و ھم سویی جنبش کارگری با 
جنبش ھای دانشجویی و زنان است کھ 
ھستھ ی اتحاد آن ھا اندیشھ و عمل ضّد 

در این عرصھ از  سرمایھ داری است کھ
توانمندی کیفی قابل توجھی نیز 
برخوردار اند و با وجود فشارھای بسیار 
کھ ازطرف حکومت بر آنان وارد شده 
است،کماکان رو بھ رشد بوده و ظرفیت 
و توانمندیشان بھ مراتب بیش ازگذشتھ 
است و این در واقع پس روی حاکمیت و 

  . دستاورد این جنبش ھا می باشد

ش ھای اعتراضی در ایران و وجود جنب 
کشورھایی نظیر آن نمونھ بارز این ادعا 
است کھ دیگر کارگران مانند قبل تسلیم 
توھم و خرافات و یا فریب کاری ھای 
سرمایھ داران نمی شوند و ھم چنین نظام 
ھای موجود ھم دیگر مانند قبل نمی 
توانند فقط از گزینھ سرکوب برای فرو 

استفاده کنند،  نشاندن اعتراضات مردمی
بلکھ ناگزیرند علی رغم میل خود برای 
بھ چالش کشاندن این جنبش ھا، وارد فاز 

  .چانھ زنی و امتیاز دادن شوند

ھم اکنون در ایران برای گذار از بحران 
بیکاری و طغیان مردمی، درحال تزریق 

اما . وام ھای سنگین بھ جامعھ می باشند
ه بھ خوِد حاکمیت، کارگران و مردِم آگا

خوبی می دانند کھ دامنھ بحران موجود 
فراتر از این داستان ھاست کھ با مسکن 

  . دفع و رفع شود

آن چھ کھ برای نیروی آماده بھ کار 
ایران حائز اھمیت است، دارا بودن کار 
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کھ اکثریت نیروی کار کارخانھ ھا را 
شاھی می  ١۵تا  ١٠تشکیل می دادند از 

ھا، فقط مزد پسر و دختر بجھ . گرفتند
 ٧شاھی پول مس بود کھ برابر با  ١٠

  .شاھی نقره می شد
در معادن، استخدام کارگران بھ گونھ ی  

مثال در . بود) کارمزدی(مقاطھ کاری 
معادن گوگرد سمنان در سال ھای 

نفر کارگر در  ١١، بھ ١٢٩۴ - ١٢٩۵
مقابل سھ خروار سنگ معدن کھ از آن 
یک خروار گوگرد استخراج می کردند، 

این . قران پرداخت می کردند ٣۵قط ف
بنابراین . کار یک روز طول می کشید

می توان دستمزد روزانھ ی یک کارگر 
در سیستان . معدن را سھ قران تخمین زد

و شرق ایران، کارگرانی کھ قنات می 
کندند و یا الیروبی می کردند، روزانھ 

طی سال ھای . فقط یک قران می گرفتند
واحی، صنعت در این ن ١٢٨٠ - ١٢٩۶

  . گران روزی دو قران مزد می گرفتند
نحوه پرداخت دستمزد در بخش ھای 
مختلف صنایع دستی، بویژه مھم ترین 
آنھا یعنی قالی بافی، معموال بر اساس 
کارمزدی بود و میزان آن بر اساس تعداد 

ھمین . گره ھایی بود کھ زده می شد
باعث می شد کھ کارگر مجبور باشد در 

نی تر و با سرعت بیشتر کار زمانی طوال
میانگین دستمزد در قالی بافی ھای . کند

کرمان، برای کارگر یک قران، سر 
 ۴تا  ٣قران و استاد کار بین  ۵/١کارگر 

میزان دستمزد ھا در نواحی و . قران بود

در شیالت . صنایع مختلف یکسان نبود
شمال و موسسات چوب بری گیالن، 

نین در نقاطی ھم چ. دستمزدھا باالتر بود
کھ اھالی فقیر بودند و اقتصاد رونقی 
نداشت، مزد کارگران کمتر بود؛ مانند 
دستمزد ھای پایین در شرق ایران نسبت 
بھ گیالن کھ از رونق اقتصادی 

موضوع دیگری کھ در . برخوردار بود
میزان دستمزدھا تاثیر داشت، دایمی یا 

در " مثال. موقتی بودن روند تولید بود
نبھ کھ فصل کار، نھ یک سال صنعت پ

ماه استمرار داشت،  ۵تا  ۴بلکھ بین 
در این صنایع . میزان دستمزد کمتر بود

دھقانانی شاغل بودند کھ در کنار " اکثرا
زراعت، کار آنھا در کارخانھ بھ مثابھ 

وجود . درآمد کمکی محسوب می شد
خیل عظیم دھقانان بیکار، بھ صاحبان 

می داد تا  صنایع پنبھ پاک کنی فرصت
دستمزد را از سطحی کھ در صنایع 
عمده ی کارخانھ ای کشور معمول بود، 

  .پایین تر نگھ دارد
  

  دستمزدھا نسبت بھ مخارج
با توجھ بھ مطالب باال، اگر بخواھیم با 
خوش بینی ھم در باره ی مقدار در یافتی 
کارگران داوری کنیم، متوسط 

 ۵/٢دستمزدھای آن زمان از روزی 
عبداهللا یف . شتر نبوده استقران بی

تخمین می زند کھ متوسط دستمزد 
کارگران ایران در اوایل سده ی بیستم، 

اما اگر دست باال . یک قران بوده است



٨ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

 ۵/٢بگیریم و میزام دستمزدھا را ھمان 
قران تخمین بزنیم، باز ھم این کمیت 
معین پول برای تامین ضروریات زندگی 

برخی از  قیمت. بھ ھیچ وجھ کافی نبود
مواد خوراکی اساسی در اوایل سده ی 

 :  بیستم میالدی بھ شرح زیر بوده است
نان ) قیمت ھا بر اساس یک من تبریز ( 
قران،  ۴قران، گوشت گوسفندی  ٢

قران،  ٣/٢قران، برنج  ١۴روغن گاوی 
  .قران ۴/۵کلھ قند 

عبداهللا یف بر اساس آمار باال برآورد می 
فراد خانوار اگر متوسط ا: "  کند کھ

نفر حساب کنیم، حداقل  ۴کارگری را 
: نیازھای روزانھ او از این قرار است

کیلو، گوشت گوسفند نیم کیلو،  ٢نان 
گرم، برنج نیم کیلو، قند  ١٠٠روغن 

قران می  ۵/٣گرم کھ قیمت آنھا  ٢٠٠
. کارگر زندگی فقیرانھ ای داشت. " شد

ھمان گونھ کھ مالحظھ می شود در 
ھزینھ ھای لباس، کفش،  برآورد باال

سوخت، روشنایی، اجاره منزل، تنباکو، 
چای و نیز مخارج دارو و درمان منظور 

  .نشده است
  

  شرایط کار و بھداشت
ھیچ قانونی برای رعایت شرایط بھداشتی 

بھ ھمین دلیل صاحبان . وجود نداشت
کارگاه ھا کھ فقط بھ فکر صرفھ جویی 

نی بودند، کوچک ترین تدارکی برای ایم
در . و سالمت شغلی کارگران نمی دیدند

یکی از مدارک بایگانی شده دولتی، 

زن و " شرایط کارگران بافنده کھ غالبا
دختر بودند، بدین گونھ شرح داده شده 

آنھا تمام روز نشستھ، روی دستگاه : است
بافندگی خم شده و در زیر زمین ھا و 
انبار ھای نیمھ تاریک و کثیف مشغول 

وضع نشستن و قوز کردن،  این. بودند
باعث تغییر حالت اندام بدن کارگران می 

کارگران دختر در کرمان بیشتر بھ . شد
جمود مفصل در قسمت تحتانی شکم 

بیشتر اینان پس از آبستنی . مبتال بودند
  .در ھنگام زایمان جان می سپردند

در جای دیگر پیرامون محل کار کفاشان 
کفاش ھا کارگاه ھای این : " می خوانیم

را حجره می گفتند کھ عبارت بود از 
دخمھ ھای نمور تاریک و بیغولھ ھای 
متروک در کاروانسراھا و دکاکین 
مخروبھ بھ گوشھ و کنار تا کرایھ کمتر 

این حجرات قبل از این جز . داشتھ باشند
طویلھ ھای کاروانسراھای زمان اسب و 
االغ بودند کھ حمل ونقل بار و مال 

ردند کھ پس از آن بال التجاره می ک
استفاده مانده و زبالھ دانی النھ ی سگ و 
موش و حشرات و سپس حجره ی کفش 

اماکنی در چند پلھ پایین تر . دوز شده بود
از زمین، بدون نور و ھوا، با دیوارھایی 
مخروبھ تا زیر سقف مرطوب و آب 
چکان، مملو از حشرات و زمین خاکی 

سھ دستھ کھ در ھر یک از آنھا، دو ... 
  . "کارگر مشغول بھ کار می شدند

کارگران راه سازی کھ در فضای آزاد 
تحت تاثیر " کار می کردند و مستقیما
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در نتیجھ کارگران ھمھ ممالک . سازند
باید بدانند کھ از یک طرف، دولت ھای 
سرمایھ داری قادر نیستند بھ خواستھ ھا 
و مطالبات ما پاسخ دھند و از طرف 
دیگر نیز نباید از طریق تشکل ھای زرِد 
سازشکار و رفرمیست کھ در چارچوب 

رمایھ داری و منطبق بر موازین نظام س
آن ھا سیاست ھای خود را پی ریزی می 
نمایند، خواستھ ھای مشروع، متّرقی و 
اھداف غایی و بنیادی مان را پیگیری 

  .نماییم

این جاست کھ ضرورت و نیاز بھ اتحاد 
و ھمبستگی کارگران و ھم چنین ایجاد 

بھ نیرو و توان خود، با درک  تشّکل 
ی و بینش طبقاتی کھ ضّد سرمایھ دار

دورنمای استقرار شوراھا را داشتھ باشد 
احساس می گردد و جامھ عمل پوشاندن 
بھ واقعیت تاریخی مذکور، اھداف واالی 
مبارزه طبقاتی را نمودار و برجستھ 

  .خواھد ساخت

امروز بھ وضوح می بینیم کھ دولت  
ھای سرمایھ داری با ایجاد جنگ و خون 

رھای ضعیف ریزی و تجاوز بھ کشو
زیر لوای مبارزه با تروریسم و یا ھر 
بھانھ دیگر، موضوعیت و مشروعیت 
خود را از دست داده اند، چرا کھ 
تروریسم دولتی سرمایھ داری برای بقای 
خود بسیار بی رحم تر از تروریسم 
گروھی وایدئولوژیکی است،کھ خود 

ساختھ و پرداختھ ھمین حاکمان 
  .استثمارگر ھستند

وضعیت کنونی ایران و با وجود اما در  
بحران ھای سیاسی اجتماعی، جنبش توده 
ای علی رغم عملکردھای پنھان و آشکار 
و با وجود فراز و نشیب ھای بسیار، 
مردم را بھ سمت سازش و یا توھم 
وخوش باوری سوق نداده است، بلکھ 
آتش زیرخاکستری است کھ با درس 
گرفتن ازسی سال تجربھ گران مایھ 

زاتی، ازخودسازی و خودسازمانی مبار
ھیچ گزینھ ویا . غافل نبوده و نیست

تدبیری نمی تواند عدم اطمینان مردم بھ 
بسیار روشن . حاکمیت را ازبین ببرد

است کھ نیروی آماده بھ کارھفتاد 
درصدی جمعیت جوان ایران با مشکالت 
عدیده و محرومیت ھای گسترده و نیز 

بھ  تبعیضات عظیم جھت اشتغال دست
گریبانگیر است و آینده خود را تیره و 
تار می یابد و در واقع از استثمار نظم 
سرمایھ داری عرصھ را بھ خود تنگ 

  .می بیند

از طرف دیگر آیا پیش رفت علم و  
تکنولوژی درایران می تواند با کاال و 

و رقابت   تولید ارزان قیمت چینی مقابلھ
باط کند؟ آیا با وجود این ھمھ وسایل ارت

جمعی، جامعھ بستھ و حکومت خودکامھ 
ھمانند قبل قابل تحمل است ؟ اگر 
قضاوت ما بر گفتار نباشد، بل کردار 
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دیگر موجودات زنده، نھ محیط زیست و 
سرمایھ حریص است . نھ تمام کره خاکی 

رفاه، . و فقط بھ سود می اندیشد
خوشبختی، امنیت و آسایش مفھومی 
ندارد؛ سازمان ھای بھ اصطالح حقوق 
بشری با عناوین و اشکال مختلف، ھمھ 

داران، برای بھ چالش  توسط سرمایھ
کشیدن و نادیده گرفتن حقوق انسانی و 
درکل نابودی تمام موجودات زنده ساکن 
کره خاکی بھ قیمت افزایش سودآوری 

این ارگان ھای . سرمایھ ساختھ شده اند
بھ اصطالح مستقل، عمال خود ساختھ و 
پرداختھ ی قدرت ھای بزرگی ھستند کھ 

رگران برای قاتالن، ستمگران و استثما
سرمایھ حکم برائت صادرمی کنند و 
جنگ وکشتار خانمان سوز ضد انسانی 

. را بھ نام دفاع از انسان برپا می کنند
قتل را برای دیگران جرم و برای خود 

این طیف خود . وظیفھ و مباح می دانند
روی زمین نمایندگانی معنوی و  را 

متعالی و دیگران، یعنی مردم را مرتد، 
کافی است تنھا . می نامندمجرم و یاغی 

نگاھی بھ عملکرد این منادیان رحمت 
بیندازیم تا فقر، فالکت، بیکاری، اعتیاد، 

از برکت ھمین  تن فروشی و دزدی کھ 
حاکمان منحوس اشاعھ می یابد را 

درست بھ ھمین خاطر . مشاھده نمائیم
است کھ استثمار شوندگان با آن می 

ن ستیزند و جالب این است کھ خود ای
حاکمان نیز بھ این وضعیت اعتراف می 
کنند، اما ھیچ وقت سرمایھ داری را 

مسّبب این پدیده شوم معرفی نمی نمایند، 
بلکھ بھ ذکر عوامل جانبی آن بسنده می 

  .نمایند

تو گویی این عوامل از آسمان باریدن  
گرفتھ و سود پرستان واستثمارگران 
نقشی درآن نداشتھ اند و بھ ھمین منظور 

عی می کنند ازطریق وّراجان بھ س
اصطالح کارشناس خود، بر بحران اخیر 
کھ ھمھ ی دولت ھا را درگیر کرده پرده 
ای ساتر کشند و بار سھمگین فقر و 
فالکت ناشی از آن را بھ دوش کارگران 
و مردم زحمت کش سرازیر نمایند و با 
وعده وعید ھای توخالی، مژده سرآمد 

ق اقتصادی دوران رکود و بازگشت رون
دھند، تا از بروز ھرگونھ   را بھ مردم 

خطری کھ آن ھا را تھدید کند بھ دور 
ھرچند درممالک پیشرفتھ و نیز . باشند

کشورھای در حال توسعھ و فقیر 
پیامدھای این بحران ھم سان نبوده، ولی 
این آغاز برآمد و سایھ شوم نئولیبرالیسم 
و امپریالیسم سرمایھ دارانھ است کھ از 
این پس، با مبارزات و فداکاری ھای 
کارگران و زحمتکشان جھان، عرصھ بر 
آن ھا تنگ و تنگ تر می گردد؛ اگر نھ 
باید شاھد پیامدھای شوم و دھشتناکی 
باشیم، زیرا آن ھا با بی رحمی بھ 
کارگران و مزدبگیران در بخش صنعت 
و خدمات از نظر اقتصادی ھجوم خواھند 

ولیھ، بھداشت و آورد و ما را از حقوق ا
خدمات رفاھی و آسایش محروم می 
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تغییرات جوی قرار داشتند، بسرعت 
در اسناد . قربانی امراض می شدند
تھران کھ  –مربوط بھ راه سازی انزلی 

تحت نظارت کارفرمای روسی بود، آمده 
 ٢٠٠بیش از  است کھ در ظرف سھ سال

نفر از کسانی کھ در راه شوسھ کار می 
  .کردند، از تب و لرز تلف شدند

کارخانجات ( در ھر دو نوع صنایع 
اگر در حین کار ) مدرن و کارگاه ھا 

حادثھ ای رخ می داد و کارگر صدمھ 
می دید، کارفرمایان از پرداخت ھزینھ 

کارفرمایان . درمان سر باز می زدند
ھ بھ دلیل بیماری نمی حتی بھ کارگری ک

توانست سر کار خود حاضر شود، مزد 
کارگرانی کھ در . پرداخت نمی کردند

حین انجام کار صدمھ دیده و ناقص 
العضو می شدند، بدون دریافت دیناری 
از بابت خسارت، از کار برکنار شده و 

در . مجبور بھ تکدی می شد" غالبا
صورتی کھ کارگر حادثھ دیده جان می 

بھ ندرت تاوانی بھ بستگانش سپرد، 
  .پرداخت می گردید

در شرکت نفت مقررات شدید انضباتی و 
کارگران حق . سخت گیری رایج بود

نداشتند با عمال انگلیسی شرکت با 
کارگری کھ دیر . صدای بلند حرف بزنند

. سر کار می رسید، از کار معلق می شد
در صورت کوچک ترین نارضایتی، 

ند روز کارگاه را کارفرما می توانست چ
ضرب و شتم کارگران . از کار معلق کند

بارھا اتفاق افتاده . ھم امری متداول بود

بود کھ انگلیسی ھا، کارگری را بھ 
در کارگاه . ضرب و شتم و لگد کشتھ اند

ھایی کھ کارفرمایان ایرانی  دایر کرده 
بودند، گاھی چوب و فلک ھم بھ کار می 

  .رفت
  

  عدم امنیت شغلی
ت بزرگی کھ کارگران ھمواره با مصیب

. آن روبرو بودند، خطر بیکار شدن بود
. عدم امنیت شغلی دالیل گوناگونی داشت

در برخی از رشتھ ھای صنعتی، در ماه 
ھای معینی از سال نیاز بیشتری بھ 
نیروی کار وجود داشت و بھ ھمین جھت 
کارفرمایان برای آن مدت معین، 

م می کارگرانی بھ طور موقت استخدا
کارخانھ بلژیکی قند " مثال. کردند

کھریزک در فصل برداشت نیشکر کھ دو 
نفر را  ٣٠٠ماه طول می کشید، تا 

در موسسھ شیالت نیز . استخدام می کرد
کارگران بھ گونھ ای فصلی و موسمی بھ 

برخی از کارخانھ . کار گرفتھ می شدند
ھا و کارگاه ھای بومی نیز کھ نمی 

ھای خارجی رقابت  توانستند با سرمایھ
کنند، پس از مدت کوتاھی ورشکست می 
شدند و بھ ناچار کارگران شان نیز بھ 

از سوی دیگر، . خیابان پرتاب می شدند
کارفرمایان برای منضبط کردن کارگران 

" عناصر مزاحم " و خالص شدن از 
ترجیح می دادند کارگران را بطور 

صاحب کاران ھر . موقت استخدام کنند
اده می نمودند کارگران را زمان ار
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اخراج می کردند و ھیچ قانون و 
مقرراتی نیز برای حمایت از کارگران 

در شرکت نفت انگلیس و . وجود نداشت
ایران، ھر آن کھ مستر ھا اراده می 
کردند می توانستند کارگران را اخراج 

یعنی دفاع ( کرده و در صورت گستاخی 
د ، وسیلھ ی حبس و تبعی)از حقوق خود 

در کشاورزی . شان را نیز فراھم نمایند
و باغداری، کارگران بصورت روزمزد 
و برای انجام کارھای معینی استخدام و 

  .دوباره بیکار می شدند
  

    کار کودکان
کار کودکان در مزارع، کارگاه ھا، دکان 
ھا و باربری امری طبیعی و رایج و در 
افکار عمومی از مشروعیت برخوردار 

ن خردسال، آسیب پذیرترین کارگرا. بود
و بی حقوق ترین بخش نیروی کار 

آنھا دستمزد ناچیزی می گرفتند و . بودند
قدرت دفاع از خود و جرات اعتراض 

بھ ھمین جھت برای . کردن نداشتند
  .بودند" بی درد سر " کارفرمایان 

از : " پاولویچ و ایرانسکی می نویسند
اطفال در زیر زمین ھای مرطوب و 

تحت شرایط بھداشتی فوق العاده تاریک 
و در  ٩مدھشی در زمستان روزانھ 

مزد . ساعت کار می کشند ١٠تابستان 
شاھی و ناھار  ۴روزانھ اینان در حدود 

" غالبا. نیز بھ عھده خودشان است
صاحبان کارخانھ ھا پدران اطفال را 
متھم می کنند کھ در تغذیھ اطفال شان 

نمی  سھل انگاری نموده و بدین ترتیب
  .توانند از آنان کار الزم را بکشند

از جملھ کارگاه ھایی کھ در آنھا کودکان 
تحت استثمار وحشیانھ قرار داشتند، قالی 

در اینجا بچھ ھای . بافی ھای کرمان بود
شش سالھ تحت شرایط طاقت فرسایی بھ 

این وضع شامل . کار گرفتھ می شدند
کودکان و زنان در قالی بافی ھای 

سلطان زاده . ور نیز می شدسراسر کش
استثمار : " حق داشت، ھنگامی کھ نوشت

در کارگاه ھای قالی بافی کھ کارفرمایان 
بھ معنای واقعی کلمھ عرق زنان و 
کودکان را در می آورند، وحشتناک است 

این استثمار بی رحمانھ تنھا منحصر ... 
بھ کرمان نبود، بلکھ در خراسان، 

ارااک ( آباد کاشان، آذربایجان، سلطان 
، فارس و ھمھ جا و ھر جا کھ قالی )

بافی دایر است، چنین استثماری وجود 
زنان و ( خوراک معمولی آنان  ... دارد 

فقط نان  و آب است ) کودکان قالی باف 
و اگر گرانی یا قحطی شروع شود، 
مرگ و میر در میان آنھا بسرعت برق 

چنین است نحوه ی . آسا افزایش می یابد
د آن قالی ھای نفیس و زیبایی کھ در تولی

ایران و خارجھ، زینت بخش بھترین کاخ 
  . "ھا و سالن ھای بورژواھاست

  
  شوق یک خیز بلند: منبع

ناصر سعیدی                                       –جلیل محمودی : نویسندگان
٢٠/١٢/١٣٨۵  
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ھمگانی کارگران تبدیل شود و حول این 
خواستھ ھا، آنھا بتوانند با ایجاد تشکل 
ھای خود ساختھ، گام ھای عملی و 

ر بستر تنھا ب. موثری را بھ جلو بر دارند
این واقعیات انکار ناپذیر کھ خواست و 
مطالبھ کارگران می باشد، می توان شاھد 

اعتراض ھای کارگری   سراسری شدن
بود و در دل این اعتراضات کارگران 

  . باید بھ ایجاد تشکل ھا ی خود دست یابند

با تشکر از حضور شما کھ در این   :س 
در اخر اگر نکتھ . شرکت کردید گفتگو 

  .را الزم می دانید، توضیح دھیدای 

این نکتھ . من ھم از شما تشکر می کنم 
می شوم کھ آنچھ در این  را یادآور 

است، تنھا بر اساس   گفتگو ارایھ شده
من در عرصھ جنبش   تجارب مستقیم

کارگری ایران بوده و قطعا حاوی ھیچ 
. نیست  بیان نظری و تئوریک خاصی

زمان  بی شک این نظرات، در شرایط و
امروز مطرح و مھر و نشان این شرایط 
را با خود دارد و باید قبول کنیم کھ با 
یک دید نسبی در شرایط زمانی و مکانی 

بیان . خاص، باید مسائل را بررسی کرد
این نظرات ھیچ دلیلی بر حقانیت مطلق 

امید وارم کھ کلیھ پیشروان و . آن نیست
دلسوزان طبقھ کارگر با ارائھ نظرات 

د در رابطھ با مسایل جنبش کارگری، خو
باعث رشد مبارزات کارگری شوند و 

سمت و سوی واقعی خود را  این جنبش، 

بدور از ھیاھو و جنجال سازی بھ پیش 
  .ببرد

  ١٣٨٨اسفند  ٢۵: تاریخ تنظیم

  

روز  ،با مبارزه علیھ سرمایھ داری
!جھانی کارگر را گرامی بداریم

   

ھ درحالی بھ استقبال اول ماه م
روزجھانی کارگر می رویم کھ نظام 
انسان ستیز سرمایھ داری بیش از پیش، 
برای کسب سود و ارزش اضافی دامنھ 
استثمار را ھرچھ وسیع تر نموده و با 
اتحاد مالی، فرا ملیتی و فرا کشوری می 
خواھد جھان را برای تسّلط ھر چھ 

  .بیشتر، در ھم فشرده کند

ش حال دیگر سخن از یک دولت و رو 
حکومت بر چھاردیواری کھ بھ نام مرز 
ساختھ اند ممکن نیست، بلکھ حاکمیت 
سرمایھ، تند بادی است کھ ھم زمان 
موجب ویرانی کاخ ھم قطاران خودش 
ھم می شود؛ بھ عبارت دیگر صاحبان 
سرمایھ مالی جھانی، اعم از تراست ھا و 
کارتل ھا می خواھند مستقیما جای 

دراین . ایندحاکمیت سیاسی را اشغال نم
جا ھیچ چیز درامان نیست، نھ انسان، نھ 
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شود و آن ھم در یک مقطع مشخص و 
برای دفاع از یک یا چند خواست 
کارخانھ ای کھ بعد از سر انجام کار، این 
مجامع بھ دلیل عدم نیاز و توانایی محدود 

بھ نظر . ی شوندآن، خود بھ خود منحل م
مجامع " من دفاع کور کورانھ از 

سوق دادن کارگران بھ بی " عمومی 
کسانی   .تشکلی است تا تشکل پذیری

ھستند کھ با طرح این شعار عمال 
کارگران را از ایجاد تشکل ھای 

ما در اعتراضات . کارگری منع می کنند
کارگران فرش غرب بافت کرمانشاه 

ھر ھفتھ با  شاھد آن بودیم کھ کارگران
عمومی بر سر   بر پا کردن مجمع

مطالبات خود کھ در یافت حقوق معوقھ و 
بازگشت بھ کار بود جلسھ داشتند، اما بعد 
از رسیدن بھ خواستھ ھای خود این 

مورد مشخص دیگر . مجامع پایان گرفت
کھ کارگران آن   الستیک سازی دنا بود

واحد ھم با رسیدن بھ مطالبات خود، 
یخ مصرف مجامع عمومی را عمال تار

پایان یافتھ دیدند و ھیچ تشکلی از دل این 
بھ ھررو من . مجامع سر بیرون نیاورد

نمی توانم بپذیرم کھ مجامع عمومی 
شعار ایجاد . بتواند تشکل کارگری باشد

مجامع عمومی بھ جای ایجاد تشکل ھای 
  کارگری، دور کردن کارگران از امکان

عا در اما قط. تشکل پذیری است
اعتراضات کارگری این مجامع می تواند 
یکی از ظرف ھای تبادل نظر کارگران 

  .باشد

باز ھم تکرار می کنم کھ نوع تشکل بر  
مادی کارگران شکل می   اساس نیازھای

   ھمراه با درک ضرورت و نیاز . گیرد
رھایی، کارگران را وادار می کند ھم 
مبارزه خود را تغییر دھند و ھم نوع 

ھای خود را بر اساس آن مطالبات  تشکل
اگر کارگران امروز در . ایجاد نمایند

سطح گسترده این توان را داشتھ باشند کھ 
بتوانند در کارخانھ ھا، ھر روز مجامع 
عمومی داشتھ باشند و بر سر مطالبات 
خود بھ مشورت بپردازند، طبیعتآ ایجاد 
تشکل ھای کارگری امری روتین و دفاع 

دایی ترین امر مبارزه آنھا از آن از ابت
باید پیشروان و فعالین . محسوب می شود

و نمایندگان کارگری در بزنگاه ھای 
تاریخی، بر مبنای ضرورت عینی و 
مطالبھ کارگران بتوانند سطح مبارزه را 

واقعیت این است کھ امروز . ارتقاء دھند 
پیشروان و دلسوزان طبقھ کارگر با 

بھ مسایل شناختی وسیع تر از گذشتھ 
جنبش کارگری چشم دوختھ و با تجارب 
روزانھ درک عمیق تری از این جنبش 

اینک وقت آن فرا رسیده تا . دارند
کارگری با بحث و پلمیک خاص   فعالین

و ویژه ای، حول مبرم ترین مطالبات 
کارگران، بتوانند از تمامی ظر فیت ھای 

. استفاده کنند   )ھر چند حداقلی ( موجود 
واست لغو قرار دادھای موقت، امروز خ

ممنوعیت اخراج و داشتن امنیت شغلی، 
پرداخت حقوق معوقھ ، افزایش 

باید بھ شعارھای   ،...دستمزدھا و 
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گفتگوی نشریھ جنبش کارگری با محمود 

صالحی

ر از شما کھ دعوت ما را با تشک:  س
. برای شرکت در این گفتگو قبول کردید

در ایران آغاز دوره جدیدی از  ٨٠دھھ 
کارگران در . رشد جنبش کارگری بود

این سال ھا، با طرح مطالبات خود بھ 
مبارزه   . میدان مبارزه طبقاتی گام نھادند

 ٨٢کارگران خاتون آباد در بھمن سال 
خود و در اعتراض بھ شرایط کار 

سرکوب شدید آنھا توسط پلیس و 
تشکیل سنیکای شرکت واحد تھران، از 
شاخص ترین مبارزات کارگری آن دوره 

ھمگام با این حرکت طبقھ کارگر، .بود
تشکل ھایی نیز شکل گرفت، کھ یکی از 

اولین . بود..." کمیتھ ھماھنگی" آنھا 
شما در . سئوال ما در این رابطھ است

ل ماه مھ این سال، و قبل از او ٨۴سال 
بھ ھمراه سھ فعال کارگری دیگر، بیانیھ 

تشکل کارگری را بھ " ای با عنوان 
را امضاء " نیروی خود ایجاد کنیم 

کمیتھ ھماھنگی " کردید و بھ این ترتیب 
اعالم " برای ایجاد تشکل ھای کارگری 

لطفا برای خوانندگان ما . موجودیت کرد
توضیح دھید کھ این تشکل در چھ 
شرایطی تشکیل شد و چھ نیازی بھ 
ایجاد آن بود و اساسا چھ دالیلی باعث 
شد کھ جمع شما بھ این نتیجھ رسید کھ 

فعالین کارگری نیاز بھ چنین تشکلی 
  دارند؟ 

این درست است کھ کمیتھ ھماھنگی :  ج
اعالم موجودیت کرد، اما  ١٣٨۴در سال 

سالھای پیش از  این ایده بر می گردد بھ 
ما کمی بھ عقب برگردیم و  اگر. آن

تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران را مرور 
کنیم، مشاھده خواھیم کرد کھ طبقھ 
کارگر ایران مبارزه سخت و پرھزینھ 
ای را پشت سر گذاشتھ و در این راه 
ھزاران نفر از رھبران و فعالین خود را 

دولت ھای حاکم بر . از دست داده است
ده اند کھ ایران ھر زمانی کھ احساس کر

جنبش کارگری دارد وارد یک فازعملی 
جدی شده و مطالبات خود را در جامعھ 
مطرح می کند، آن را سرکوب کرده و 
فعالین این جنبش را بھ ھر طریقی کھ 
برایش ممکن بوده از بدنھ طبقھ جدا کرده 
و آنھا را وادار کرده کھ وارد مبارزه 

بھ این ترتیب فعالین جنبش . مخفی شوند
گری با روی آوردن بھ فعالیت زیر کار

از نظر مقامات ( زمینی و غیر قانونی
در عمل بھ حاشیھ رانده می ) حکومتی

شدند و تا خواستھ اند خود را دوباره 
سازماندھی کنند، زمان را از دست داده  

  .است

بعد از سرکوب شوراھا و دیگر تشکل  
، خانھ کارگر ۶٠ھای کارگری در دھھ 

ی مدعی نمایندگی و شوراھای اسالم
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مبارزه طبقھ کارگر در ایران شدند و 
فعالین رادیکال کارگری را وادار کردند 
تا حتی گرامیداشت روز جھانی کارگر 
را بھ کوه و دشت ببرند و بھ دور 
ازحضور طبقھ کارگر، مراسم ھای خود 

ما این نوع تفکر را بھ . را برگزار کنند
ت جالش کشیدیم و فعاالنھ برای برون رف

از این بینش، فعالیت گشترده ای را 
شروع کردیم و برای اولین بار در سال 

مراسم ھای کارگری را بھ داخل  ١٣٧۶
  .شھر آوردیم

بنابراین در این دوره در جنبش کارگری  
یکی بر : گرایش وجود داشت  ایران سھ 

این باور امکان گرایی بود کھ باید طبقھ 
د کارگر بھ ھر قیمتی کھ شده برای خو

تشکل ایجاد کند و اگر ھم زیر نظر 
باشد، مشکلی نیست،   دولت و کارفرما 

گرایش . نیمھ جان از مردن بھتر است
دوم معتقد بود کھ باید بھ دور از چشم 
دولت و کارفرمایان کار خود را شروع 
کنیم و جلسات و مراسم ھا کارگری را 

یعنی بھ شکلی    آنھا،  بھ دور از چشم
گرایش سوم ما . مبرگزار کنی   مخفی

بودیم کھ بھ این اعتقاد داریم کھ باید طبقھ 
کارگر را در محل کار و زیست خود 
سازماندھی کرده و آنھا را متشکل و 
راھنمایی کنیم تا بتواند تشکل ھای خود 
را بدون دخالت دولت و کارفرما را 

رویکرد ما گسست از کار . ایجاد کند

ه مخفی و پرداختن و پیوستن بھ مبارز
  .علنی طبقھ کارگر بود

با این رویکرد و بینش بود کھ ما  
کارگران خباز سقز، جشن ھای اول ماه 

برای مقابلھ با . مھ را بھ شھر آوردیم
این حرکت ما، دولت بھ ھر شکلی کھ  

برایش ممکن بود تالش کرد تا این 
مراسم ھا را دوباره بھ بیرون از شھر 

م و از زمانی کھ ما اطالعیھ دادی. بکشاند
کارگران دعوت کردیم تا در مراسم روز 
جھانی کارگر شرکت کنند، مسئولین 
دولت ما را تحت فشار قرار می دادند و 
می گفتند کھ در اطالعیھ تنھا باید از 
کارگران خباز دعوت کنید، شما صنف 
خباز ھستید چھ کاری بھ کارگران دیگر 

  !دارید

، برای ١٣٨٣بھ این ترتیب در سال  
بار کارگران سقز عزم را جزم  اولین

کردند کھ مراسم روز جھانی کارگر را 
کارگران سقز ھزینھ . بھ خیابان بیاورند 

زیادی را متحمل شدند تا توانستند این 
شھرھا   تفکر را بھ دیگر کارگران در

این بود کھ . مختلف انتقال و ترویج کنند
ما با جمعی از فعالین کارگری ایران، در 

جلسھ گذاشتیم و بھ این نتیجھ تھران چند 
رسیدیم کھ یک کمیتھ تشکیل دھیم تا با 

بھ    ایجاد آن بتوانیم در سراسر ایران
کمک کنیم تا تشکل ھای   کارگران
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آنھا مجامع عمومی را پایھ اولیھ تشکل 
شورایی خوانده و در آن مقطع زمانی 

پرداختھ و  بھ دفاع از آن ) ١٣۶۶سال(
ی می تواند معتقد بودند کھ مجمع عموم

ظرف عملی برای ایجاد تشکل شورایی 
باشد و بھ دلیل مقبولیت شورا نزد 
کارگران، آن را نسبت بھ دیگر تشکل ھا 

از امکان موفقیت بیشتری ) مانند سندیکا( 
اما ما می بینیم کھ . برخوردار می دانستند

سال از این ایده، نھ  ٢٠با گذشت بیش از 
اند، بلکھ تنھا مجامع عمومی ایجاد نشده 

ھمچنین تشکل شورایی ھم شکل نگرفتھ 
  .است

بھ نظر من این طرز تفکر، تنھا از زاویھ  
تشکل مطلوب و ایده آل و نگاه از باال 
مطرح شده بود و نھ بر اساس شناخت 

می دانید : مثالی می زنم. جنبش کارگری
کھ اکسیژن یک عنصر اولیھ برای ادامھ 

ات می باشد و بدون آن، موجود  حیات
اما امروز در . قادر بھ زنده ماندن نیستند

روال طبیعی، کسی برا ی این عنصر 
حیاتی در زندگی روز مره ارزشی قائل 
نیست، چون نیاز مادی آن بھ دلیل وفور 
. و سھل الوصول بودن درک نشده است

اما تصور کنید کسی کھ دچار بیماری آسم 
است و یا شخصی کھ در تالطم امواج 

ن آب غوطھ ور و نیاز بھ دریا در میا
اکسیژن دارد، در آن ھنگام بھ قول 
معروف، تمام دارو ندارش را می دھد تا 

اکسیژن بھ او برسد و او را  چند لیتری

با این مثال . از مرگ حتمی نجات دھد
بر اساس اینکھ  روشن می شود کھ تنھا 

چیزی مطلوب و مفید باشد، نمی تواند 
اینکھ مورد پذیرش قرار گیرد، مگر 

ضرورت و نیاز عینی آن بر اساس 
این  . شرایط مادی قابل لمس گردد

و تحلیل کھ گویا چون شورا بھتر  تصور 
از دیگر تشکل ھای کارگری از منافع 
کارگران دفاع می کند، پس در ھر 
شرایطی امکان ایجاد و تشکیل آن امکان 
پذیر و مقبول کارگران است، بیشتر 

. ی عینیامری ذھنی است تا واقعیت
صاحب نظران این تفکر، اعتقاد داشتند 
کھ بورزوازی دوران احتضارش فرا 
رسیده و نابودی اش بھ عینیت در آمده و 
طبقھ کارگر می تواند پرچم خود را بر 

این دید ! سینھ او بھ اھنزار در آورد
ذھنی و جدا از طبقھ تا جایی پیش رفت 

کھ البتھ در ! کھ بھ ماجراجویی کشیده شد
  .جا موضوع بحث ما نیستاین

. بھ موضوع مجامع عمومی بر می گردم
سوال این است کھ آیا کارگران در 
شرایط کنونی توانایی این را دارند کھ 
ھر روزه در کار خانھ دست بھ ایجاد 
مجامع عمومی بزنند؟ اگر این توانائی 
وجود دارد چند مجمع عمومی تشکیل و 

؟ منجر بھ ایجاد تشکل شورایی شده است
این یک واقعیت است کھ مجمع عمومی 
در شرایط بحران و اعتراض کارگری 
در یک مرکز کارگری، گاھا تشکیل می 
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بقاتی کارگران و عدم قوای نیرومند ط
طرح خواست و مطالبھ رادیکال  

کارگران در مقیاس گسترده، اخراج، 
سرکوب، دستگیری پیشروان و نمایندگان 
کارگری؛ بدون آگاھی نسبی طبقھ کارگر، 
انتظار ایجاد فوری تشکل شورایی و 
محکوم کردن ایجاد تشکل ھای 
خودساختھ توسط کارگران، نھ تنھا کار 

ست، بلکھ ھیچ منفعت شایستھ ای نی
  .طبقاتی را بھ دنبال نخواھد داشت

باید این باور را داشت کھ اگر ھر  
تشکلی در شرایط کنونی، تاکید می کنم 
در شرایط کنونی بتواند با حضور نسبی 
و بخشی کارگران و بدون اجازه دولت و 
کارفرما در ھر سطحی ایجاد شود، باید 

در  .مورد حمایت ھمھ جانبھ قرار بگیرد
تمامی دید گاه ھای رفرمیستی  عین حال 

و انحرافی آن باید مورد نقد و بر رسی 
بھ نظر من بستر ایجاد . جدی قرار بگیرد

تشکل قطعا قابل پیش بینی نیست، اما باید 
این واقعیت را بپذیریم کھ صنایع بزرگ 
و کلیدی ھنوز دست بھ ھیچ گونھ 
اعتراض و حتی حمایت ھای نوشتاری از 

بخش ھای کارگری معترض را دیگر 
  . نداشتھ اند

ھر چھ سطح مطالبات کارگری بر اساس  
تضاد کار و سرمایھ بیشتر شود و ھر 
زمان کارگران بھ کارفرما و صاحبان 
سرمایھ اجازه ندادند کھ حقوق و دستمزد 

ماه بھ عقب بیاندازند و خواستھ  ١٨شان 
ھایی مانند افزایش دستمزد، لغو قرار داد 

وقت و سفید امضا و حق تشکل را ھا ی م
بھ یک خواست سراسری تبدیل کردند و 
حمایت ھا و ھمبستگی کارگران از 
اعتصاب و اعتراض ھم طبقھ ای ھای 
شان صورت گرفت، بی شک این یک 

حرکتی کھ . خیز بلند طبقاتی خواھد بود
خواستھ یا ناخواستھ، تنھا تشکل واقعی 

ت، خود را با ساختار شورایی خواھد یاف
زیرا کھ مطالباتی سراسری و فرا 
کارخانھ ای را در دستور کار دارد و با 
درکی عمیق و طبقاتی، نسبت بھ مناسبات 

   .و روابط موجود تعرض خواھد کرد

یکی دیگر از مباحثی کھ در جنبش : س
کارگری بھ عنوان نوعی از تشکل یابی 

" مجامع عمومی "مطرح می شود، 
ر این باره ارزیابی و نظر شما د. است

  .چیست؟ لطفا توضیح دھید

ھمانطوری کھ گفتھ شد ھر تشکلی کھ : ج 
در شرایط کنونی بتواند برای جمع شدن 
کارگران حول دفاع از مطالبات شان مفید 
واقع شود، بی شک باید مورد حمایت 

برای بررسی تاریخچھ ایده . قرار بگیرد
کمی بھ گذشتھ بر " مجامع عمومی " 

ھ تا آنجا کھ من بھ یاد این نظری. گردم
دارم بر می گردد بھ مواضع طیف معینی 
از فعالین چب کھ در سال ھای آخر دھھ 

. خود مطرح می کردند  در ادبیات ۶٠ی 
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کارگری را بھ نیروی خودشان تشکیل 
   . دھند

یکی از مباحثی کھ آن روزھا و :  س
کمابیش امروز ھم در میان محافل 

است کھ کارگری مطرح می شود، این 
کمیتھ " گویا کمیتھ ھماھنگی در تقابل با 

نظر شما . ایجاد شده است... " پیگیری
در این باره چیست؟ و اساسا آیا کمیتھ 
ھماھنگی در تقابل نظری و عملی با 
گرایشات معینی در جنبش کارگری شکل 
گرفت؟ و اگر این تفکر درست است، 
کمیتھ ھماھنگی در نقد کدام اندیشھ و 

در جنبش اعتراضی کارگران، رویکردی 
پا بھ عرصھ فعالیت کارگری گذاشت و 

  چھ اھدافی را دنبال می کرد؟ 

بخشی از پرسش شما را در پاسخ بھ : ج
این را ھم در . سئوال قبل، جواب دادم

اینجا اضافھ کنم کھ ھمان طوری کھ گفتم 
در بین فعالین جنبش کارگری ایران چند 

ت ھر گرایش وجود دارد و این گرایشا
ما . کدام، نماینده یک طیف خاصی ھستند
کھ   ھم نماینده آن دستھ ازفعالینی ھستیم 

بھ نیروی طبقھ کارگر باور داشتھ و 
اعتقاد دارند کھ طبقھ کارگر تنھا بھ 
نیروی خود می تواند تشکل ھای خود را 
ایجاد کند و این تشکل ھای خود ساختھ 
آنھاست کھ می تواند جوابگوی دستیابی 

کمیتھ . گران بھ مطالبات شان باشدکار

ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در 
  . این راستا، موجودیت خود را اعالم کرد

در حقیقت کمیتھ ھماھنگی در تقابل با 
ھیچ کمیتھ و یا نھاد کارگری و بھ طور 

تشکیل نشد ..." کمیتھ پیگیری " مشخص 
اما جھت . و این نظر درستی نیست

تماعی ما با آنھا گیری و کارکرد اج
متفاوت بود و این گرایشات و 
رویکردھاست کھ تشکل ھا را از ھم جدا 

کمیتھ پیگیری بنابر بیانیھ اولیھ . می کند
و فراخوان شان، تشکل کارگری را می 
خواست با کسب اجازه از دولت ایجاد 
. کند و ما این رویکرد را قبول نداشتیم
ز برای مثال باید بگویم کھ مدتی بعد ا

اعالم موجودیت این تشکل، من در جلسھ 
ای با حضور چندین نفر از کارگران 
سنندج، با نمایندگان کمیتھ پیگیری گفتگو 

. کردم و نظرات خودمان را اعالم کردیم
بھ بیانیھ  یک تبصره   حداقل" من گفتم 

خود اضافھ کنید کھ اگر وزارت کار 
نداد، چکار خواھید  اجازه فعالیت بھ شما 

و از آنھا خواستم بیایند با ھم یک " .کرد
بیانیھ مشترک بنویسیم و آن را انتشار 
دھیم کھ تشکل کارگری را بدون اجازه 
از دولت با نیروی خود کارگران ایجاد 

اما نمایندگان کمیتھ پیگیری آن را . کنیم
البتھ ممکن است امروز . قبول نکردند

این تشکل، آن رویکرد اولیھ را قبول 
شد، ما داریم از دوره ای معین نداشتھ با
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از جنبش کارگری و گرایشات آن 
    .صحبت می کنیم

نگرش ما بر این اساس استوار است کھ 
طبقھ کارگر تنھا بھ نیروی خود می تواند 

کمیتھ ( تشکل خود را ایجاد کند و ما 
تنھا می توانیم در این ) ھماھنگی 

ما تشکل توده . پروسھ، بھ آنھا کمک کنیم
گری نیستیم، بلکھ جمعی از ای کار

فعالین کارگری ھستیم کھ وظیفھ مان 
تبلیغ و ترویج گرایشات رادیکال است و 
قصد داریم اعتماد بھ نفس کارگران را 
تقویت کنیم و بھ آنان بقبوالنیم کھ تنھا 
خودمان ھستیم کھ می توانیم بھ مشکالت 

   . و مصائب مان پایان دھیم

اولیھ و  اساسا آنچھ کھ در بیانیھ: س
سپس اساسنامھ کمیتھ ھماھنگی آمده 
است، تالش برای ایجاد تشکل ھای 

. کارگری بھ نیروی خود کارگران است
ضمن تشریح این موضوع، برای ما 
بگویید کھ بھ نظر شما در شرایط 
کنونی، ساختار تشکلی کھ طبقھ کارگر 
ایجاد می کند، چگونھ باید باشد و چھ 

  اھدافی را دنبال کند؟ 

بلھ، اساس فعالیت کمیتھ ھماھنگی،  :ج
ایجاد تشکل بھ نیروی خود کارگران 

اما در این شرایط کارگران خود . است
اما بھ . باید در این باره تصمیم بگیرند

نظر ما ھر تشکلی کھ ایجاد می کنند، 
. باید بدون دخالت دولت و کارفرما باشد

اساس کار اینجاست کھ این تشکل ھا باید 
نام این . ود کارگران باشدساختھ دست خ

تشکل ھا مھم نیست، بلکھ این جھت 
گیری آنھاست کھ ماھیت و ھویت شان 

اگر نظر من را . را مشخص می کند
بخواھید، من بھ شوراھای کارگری 
اعتقاد دارم و کمیتھ ھماھنگی ھم چنین 

اما این فکر و گرایش نباید . فکری دارد
مانع تشکیل تشکل ھای کارگری دیگری 

ما در اساسنامھ . این شرایط شود در
کمیتھ اعالم کرده ایم کھ از کلیھ تشکل 
ھای کارگری کھ بھ دست خود کارگران 

می کنیم،   ساختھ شود حمایت و کمک
شوراھای  اما پیشنھاد ما برای کارگران 

کارگری است ، نھ برای کارگران نسخھ 
  .پیچی کنیم 

پرسش دیگر ما باز ھم در رابطھ با : س
شما یکی از . کارگری استتشکل 

اعضای ھیئت موسس سندیکای خبازان 
بودید و نقش موثری در  ٧٠در دھھ 

. شکل گیری و ادامھ کاری آن داشتھ اید
با توجھ بھ این تجربھ عینی، بھ نظر 
شما کارگران باید برای ایجاد تشکل 
کارگری چھ اقداماتی باید انجام دھند و 

رو در این راه، با چھ موانع جدی روب
ھستند و چگونھ باید از این موانع 
بگذرند تا بتوانند بھ تشکل مستقل خود 

  برسند؟ 
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شما نمی  .دیگر در جنبش کارگری ھستند
بھ " ایده " توانید صرفآ با طرح یک 

بروید، چرا کھ " مادی" جنگ مناسبات
تضاد بین کار و سرمایھ، تضادی مادی و 
عینی است کھ بر اساس یک ضرورت و 
نیاز و در مقابل مناسبات و شیوه تولید 
. اقتصادی موجود خود را نشان می دھد

بی شک این بھ معنای عدم باور بھ طرح 
و بیان دیگاه نظری نیست، بحث  " ایده " 

تبدیل " ایده " بر سر آن است زمانی کھ 
بھ نیروی واقعی و عینی می شود کھ 

آن درک و احساس " مادی" ضرورت
بحث بر سر شوراھای کارگری، . شود 

ساختار، وظایف و نقش و ماھیت آن، باید 
کار روزانھ و ھمیشگی پیشروان و 

جاد این نمایندگان کارگری باشد؛ اما ای
تشکل تنھا بر بستر یک شرایط عینی کھ 
آن ھم برآمدی از نیاز طبقاتی کارگران 
است ناشی میشود ، نھ بر اساس بیان 

، " نیاز"و " ایده "اگر بین  ". ایده " یک
رابطھ ای وجود نداشتھ باشد ، بی شک 

  .ایده شکست پذیر خواھد شد

اگر باور بھ شورا داریم بھ این دلیل است  
تواند با حضور اگاھانھ کارگران  کھ می

بھ تمامی مناسبات نابرابر سر مایھ داری 
پایان دھد و تشکلی ضد حاکمیت سرمایھ 

قطعا اگر کارگران بھ خود اگاھی . باشد 
و اعتقاد بھ  و درک طبقاتی نرسیده 

ھیچ   نیروی سترگ خود نداشتھ باشد،
تشکلی حتی تحت عنوان تشکل شورایی، 

.!! طبقاتی باشد نمی تواند یک ظرف
امروز کسانی کھ بھ جز تشکل شورائی 
بھ نوع دیگری از تشکل باور ندارند و 
ھمھ را رفرمیست می نامند، نشان از آن 
دارد کھ سطح جنبش کارگری را بھ 
خوبی نمی شناسند و در ایجاد تشکل 

" مطلوبیت"بیشتر از زاویھ   شورائی
تشکل بھ عنوان یک ایده بھ آن می 

سانی کھ امروز با ایجاد تشکل ک. پردازند
ھای مستقل کارگری مخالف ھستند، 
حاکمیت بورژوازی را در انحطاط کامل 

  اعتقاد دارند کھ جنازه می بینند و 
سرمایھ داری بر روی زمین افتاده است 

این جنازه،   و باید کارگران بر روی
  ؟!!!حاکمیت خود را بر پا دارند

کلیت  ھمانطور کھ اشاره شد کارگران در
، وارد "طبقھ کارگر " خود بھ عنوان 

بھ . نشده اند  کارزار و کشمکش طبقاتی
می باشد   این دلیل کھ سطح جنبش تدافعی

و آگاھی کارگران در درک ایجاد تشکل و 
دفاع از آن در شرایط کنونی در سطح 

بتواند تکلیف خود  مطلوب خود نیست تا 
را با سر مایھ داری مشخص و یکسره 

-سندیکالیست  –طبیعتآ ایده سندیکا  .نماید
و شورا ناشی از دو رویکرد کامال   

اولی درکی رفرمیستی و . متمایز است
دیگری کامال طبقاتی و با رویکردی ضد 
سر مایھ داری دارد و صد البتھ شایستھ 
است کھ رویکرد شورایی باید تبلیغ و 

اما با توجھ بھ عدم توازن . ترویج گردد
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دورنمای مبارزاتی، چندین گام جلو تر از 
اما متاسفانھ ھنوز . کارگران قرار دارند

رابطھ ی تنگاتنگ بین این کمیتھ ھا با 
کارگران در بعد اجتماعی و بھ معنای 

بنابر . ورت نگرفتھ استص واقعی کلمھ 
این  این در چنین شرایطی، خواست 

تشکل ھا با خواست توده کارگر فعال 
اگر این مھم نادیده . ھمسو نشده است

گرفتھ شود ، توقع و شناخت ما ، بھ بیراه 
  !!خواھد رفت

یکی از مباحث جنبش کارگری بحث : س 
بر سر تشکل و ایده تشکل یابی کارگران 

ینکھ کدام تشکل می در ایران است و ا
تواند ظرف طبقاتی کارگران باشد، 
سندیکا، شورا، کمیتھ ھا ی کارخانھ و 

؟ ارزیابی و نظر شما در این را بطھ ...یا
  چیست؟

متاسفانھ گاھی اوقات ما شاھد آنیم کھ : ج
مانند کاالھای تبلیغاتی کھ در بازار سر 
مایھ داری چیزی را مد روز قرار می 

سر تشکل، بالئی این  دھند، امروز ھم بر
مثال اگر کسی بگوید کھ . چنین آمده است

کارگران باید تشکل شورایی ایجاد کنند، 
این شخص درصد رادیکالیسم و عیار 
  مبارزاتی اش باال است و اگر فردی نام

سندیکا را بھ میان آورد، رفرمیست و 
این نگاھی است کھ !! فالن و بھمان است

سطح جنبش  امروزه بدون در نظر گرفتن

و حضور طبقھ کارگر، در نوشتھ ھا و 
  .مصاحبھ ھای زیادی می خوانیم

نکتھ مھم دیگر این است کھ من نیز، مانند 
ھزاران کارگر دیگر باور دارم کھ تنھا 
تشکل واقعی کھ بتواند از منافع آنی و آتی 
طبقاتی کارگران دفاع نماید، تشکل 

چرا کھ این نوع تشکل، با . شورایی است
وع بھ اراده مستقیم و بی واسطھ رج

بھ عبارتی با سیستم  کارگران و 
دموکراسی کارگری، ساختار آن بنا نھاده 

عزل و نصب نمایندگان از . می شود
شمول تمامی مناسبات بورو کراتیک 
خارج بوده و عالوه بر مبارزه برای 
دستیابی بھ خواست ھای کارخانھ ای و 

ار و کوتاه مدت، در راستای محو استثم
نابرابری پیش می رود و بھ تمامی 
مناسبات اجتماعی و سیاسی جاری می 

بنابراین بھ نظر من کسی کھ . پردازد
نگاھش بھ جنبش کارگری از زاویھ منافع 
طبقاتی کارگران است، قطعا باید حامی 

   . سر سخت تشکل شورایی باشد

اما این را ھم اضافھ کنم امروز کسانی   
فا بھ این خاطر کھ را کھ می خواھند صر

رادیکالیسم خود را بھ نمایش بگذارند و 
نام شورا را با خود یدک می کشند، با 
آنھایی کھ بر اساس سطح مبارزه 

تشکل یابی، واقع " ایده " کارگری بھ 
این . بینانھ نگاه می کنند، از ھم سوا کرد

دو تفکر، رویکردی کامال متمایز از ھم 
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قبل از ھر چیز باید بگویم کھ  : ج
کارگران ھر صنف باید عزم خود برای 
ساختن تشکل ھای کارگری جزم کنند و 
ھمین کھ کارگران در خانھ و در کارخانھ 
نشستھ و چشم انتظار آن باشند کھ دستی 

بیاید و برای آنان تشکل ایجاد  ون از بیر
ھیچ وقت تشکل . است کند، غیر واقعی 

بدون اینکھ کسانی دغدغھ آن را داشتھ 
باشند، ایجاد نمی شود و تجربھ 
اعتراضات پراکنده و تالش ھای فردی 
بھ ما می آموزد کھ اگر از ھمدیگر 
حمایت نکنیم و متشکل نباشیم، موفق 

نبش تجارب مبارزه ج. نخواھیم شد 
کارگری، نیاز بھ داشتن تشکل را در 
درون کارگران بھ اندازه کافی توجیھ می 

کارگران خباز سقز با توجھ بھ سابقھ . کند
مبارزاتی سال ھای گذشتھ، در سال 

اقدام بھ تشکیل انجمن   ، فعاالنھ١٣٧٣
صنفی کارگران خبازیھای سقز و حومھ 

کردند و البتھ این حرکت، در ) سندیکا ( 
  .وسھ طوالنی صورت گرفتیک پر

اما تالش برای ایجاد تشکل کارگری با 
موانع و مشکالتی مواجھ است کھ در این 
روند، پیشاروی طبقھ کارگر قرار می 

از یک سو مقام ھای دولتی ھستند . گیرد
کھ برای آن دستھ از فعالینی کھ می 

مانع و   خواھند در این امر دخیل شوند،
سوی دیگر  صد راه آنھا می شوند و از

کارفرمایان، کارگران را از عضویت در 
تشکلھای کارگری منع می کنند و بھ 

شرط عدم عضویت آنھا در تشکل ھای 
کارگر ھم . کارگری، استخدام می شوند

برای اینکھ کارش را از دست ندھد، 
از . مجبور بھ پذیرش این شرایط است

این مسائل کھ بگذریم، یکی از مشکالت 
تشکل ھای ایجاد شده، کھ برای  مھمی 

وجود دارد این است کھ برخی از آنھا بھ 
دلیل اینکھ توان مالی ندارند کھ حتی 
ھزینھ ساختمان محل اجاره خود را 
پرداخت نمایند، خود بھ خود منحل شده 

واضح است کھ بھ . واز بین می روند
دلیل اینکھ سرمایھ داران، شب و روز 

 کھ حق" برای کارگر تبلیغ می کنند 
عضویت پرداخت نکنید چرا کھ تشکل 
شما ھیچ کاری برای کارگران انجام نمی 

با توجھ بھ موارد گفتھ شده ..." دھد و
کارگران حق عضویت خود   عده ای از 

تشکل آنھا " را پرداخت نمی کنند و عمال
  . از بین خواھد رفت

شما مورد خاصی سراغ دارید کھ : س 
 تشکل کارگری بھ دلیل نداشتن ھزینھ

  محل اجاره خود، از بین رفتھ باشد؟

یکی . بلھ، موارد زیادی وجود دارد: ج 
از نمونھ ھای آن، تشکل کارگران خباز 
بوکان است کھ کرایھ چند ماه اجاره محل 
آن را خود ما تھیھ می کردیم، ولی 
. سرانجام دیگرتحمل ھزینھ آن را نداشتیم

و یا بھ دلیل نپرداختن حق عضویت 
ل کارگران ساختمانی کارگران ، تشک
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درب آن بستھ شده و کسی " سقز، عمال
حتی سندیکا کارگران . بھ آنجا نمی رود

خباز سقز ھم بھ این درد مبتال شد، ولی 
با ھمت دلسوزان طبقھ کارگر این مشکل 

انجمن صنفی کارگران خباز . رفع شد
بانھ، دیواندره، مریوان حتی نمی توانند 

ئت مدیره ھزینھ ایاب و ذھاب اعضای ھی
این در حالی ست . خود را پرداخت کنند

کھ در خیلی ازکشورھای جھان، حق 
   عضویت کارگر، ھر ماه از طرف

کارگری   بھ تشکل ھای  کارفرما
اما متاسفانھ در کشور . پرداخت می شود

ما، این کارفرما است کھ مانع ورود 
کارگر بھ تشکل ھای خود آنھا می شود و 

م کند کھ عضو یک کارگر نمی تواند اعال
کارفرما بھ کارگر . تشکل کارگری است

اگر چنانچھ عضو یک " تذکر می دھد 
تشکل ھستید سریع از آن تشکل استعفاء 
دھید در غیر اینصورت اخراج خواھید 

حتی کارگران بھ دلیل حمایت و ". شد 
پشتیبانی از ھمھ طبقھ ای خود، از طرف 
دولت و کارفرما مورد پیگرد و 

قرار گرفتھ و یا محکوم شده  بازجویی 
  . اند

کمیتھ " یکی از مسایلی کھ : س
ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل 

ھمواره روی آن تاکید " ھای کارگری 
داشتھ است، ھمکاری با دیگر تشکل 
ھای موجود در جنبش کارگری است کھ 
شاخص ترین مورد آن، شرکت در کمپین 

در حالی این . است ٨٨اول ماه مھ 
ری شکل گرفت کھ پیش از این در ھمکا

بین برخی محافل و بھ شیوه ای غیر 
اصولی، رھبران کارگری را تخریب می 

محافل نظاره " کسانی دیگران را . کردند
می نامیدند و خود را محور ھمھ " گر 

مبارزات کارگری می دانستند و برای 
مثال زمانی بھ نمایندگان سندیکا حملھ 

را " محمود  "می کردند و وقتی دیگر 
نظر شما در این . بھ چالش می کشیدند

باره چیست و چھ افق و دورنمایی را 
برای چنین اتحاد عمل ھایی ترسیم می 

  کنید؟ 

بھ اتحاد عمل " من خودم شخصا : ج
اعتقاد دارم، اما بھ شرطی کھ از ما سوء 

. ما ھمھ نوع آن را دیده ایم. استفاده نشود
اتحاد و  شعار ھر فعال کارگری اتحاد،

مگر ھمھ فعالین . بازھم اتحاد است
کارگری با ھر گرایشی کھ داشتھ باشند، 
ھدف آنھا اتحاد کارگران نیست؟ بدون 
شک جواب فعالین جنبش کارگری بھ این 

اما چرا یکدیگر را . پرسش، مثبت است
پیدا نمی کنند و با ھم متحد نمی شوند، 
این سئوال را باید کسانی جواب دھند کھ 

اتحاد وحشت دارند و ھمیشھ خود و از 
تشکل خود را برتر از دیگران می دانند، 
بدون اینکھ حتی یک بار ھم بھ آرای 
کارگران مراجعھ کرده و نظر آنھا را 

دوست من این اشخاص و . پرسیده باشند
یا تشکل ھای آنھا نیستند کھ در مقابل ھم 
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صورت گرفتھ و آنھا ناچار دست بھ  
  .اعتصاب و اعتراض زده اند

در شرایطی کھ کارگران این مراکز  
دست بھ اعتصاب می زنند، ما شاھد 

خش ھای کارگران در حمایت دیگر ب
مراکز تولیدی دیگر، بخصوص صنایع 

د ر ایران . بزرگ از این کارگران نیستیم
خودرو ، کارگران قرار دادی دست بھ 
اعتراض می زنند، در صورتی کھ 
کارگرانی کھ در سالن مجاور آنھا قرار 

   .دارند، ھیچ گونھ حمایتی از آنھا ندارند
در  می خواھم بگویم کھ مبارزه کارگران

ایران چون بھ صورت یک مبارزه ھمھ 
جانبھ و در کلیت طبقھ کارگر در نیامده، 

. طبیعتا یک مبارزه ی تدافعی است
فاکتور ھای متعددی را باید بر شمرد تا 

مھم . این شریط بھ نفع کارگران تغییر کند
ترین آن، حضور تعداد بیشتری از 
کارگران در اعتراضات و حمایت ھای 

کارگران معترض، طرح  دیگر مراکز از
خواستھ ھا و مطالبات رادیکال و 

مثال افزایش دستمزد ( سراسری شدن آن 
ھا، لغو قرار دادھای موقت، ممنوعیت 

و ... ) تشکل ھای مستقل و اخراج، ایجاد 
آگاھی نسبی کارگران بھ بخشی از منافع 

قطعا شما نمی توانید . طبقاتی خود است
ران و ماه حقوق کارگ ١٨عدم پرداخت 

اعتراض آنھا بھ حقوق معوقھ خود را 
تعرضی بدانید و اخراج ھای وسیع و 
ھزاران نفری و عدم حمایت دیگر 

! کارگران را تعرض سر مایھ داری ندانید
سطح جنبش را باید با خواستھ ھای فرا 
کارخانھ ای، فرا منطقھ ای و سراسری 

بر این اساس است کھ باید امروز . سنجید
نبش کارگری را دنبال و واقع بینانھ ج

تعقیب کرد و بر اساس این سطح از 
  .مبارزه بھ بررسی آن پرداخت

این را ھم اضافھ کنم کھ کارگران برای 
افزایش دستمزد اعتراض گسترده و 
چشمگیری نداشتھ اند، تا اینکھ اکنون 

کھ آیا تنھا خواست کارگران باید   بگوییم
این افزایش دستمزد باشد و بس؟ بھ نظر 
من این یک گام مھم بھ پیش و جدی و 
کامال طبقاتی است کھ کارگران این 
خواست را مطرح کنند و این نشان از 
پیشروی و نمود ھایی از تعرض جنبش 

اما اکنون طبقھ . کارگری را در بر دارد
الزم بھ . کارگر در چنین موقعیتی نیست

ذکر است کھ مطالبات مطرح شده توسط 
رگری را نباید بھ کمیتھ ھای فعالین کا 

بھ این معنا . حساب طبقھ کارگر گذاشت
کھ اگر فالن تشکل در مورد دستمزد، 
نوع تشکل و غیره نظرات خود را بیان 

نباید خواست صد درصدی  کرد، آن را 
باید بین خواست و . توده کارگران دانست

مطالبھ پیشروان کارگری با خواست و 
 مطالبھ خود کارگران تفاوت قائل شد ،
چرا کھ فعالین و پیشروان کارگری بر 
اساس خصلت واقعی و درکشان از 
مناسبات سرمایھ داری و داشتن افق و 
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خواست و مطالبھ کارگران تنھا افزایش 
   د است؟دستمز

حضور   من عمیقا باور دارم کھ: ج
کارگران، سطح   وسیع  آگاھانھ و

خواست و مطالبات آنھا را افزایش داده و 
یک تشکل را   و رادیکالیسم  تواتمندی

من پاسخ سوال شما را . ارتقاء می دھد
جنبش کارگری : اینگونھ جواب می دھم

در چھ سطحی از مبارزه خود قرار دارد 
روز کارگران حول چھ خواست ام  و

مطالباتی می باشد؟ اعتصاب و اعتراض 
کارگران در چھ مراکزی صورت می 
گیرد و دالیل آن چیست؟ حمایت ھای 
عملی کارگران شاغل در صنایع بزرگ 
از اعتصابات کارگری در چھ حدی 

بطور مختصر باید ... است؟ و غیره 
و باید قبول کنیم کھ سطح مبارزه   گفت

. امال تدافعی می باشدجنبش کارگری ک
دلیل عینی و واقعی آن را باید در خواستھ 

امروز شما . ھای کارگران معترض دید
شاھد ده ھا اعتصاب و اعتراض 
جسورانھ کارگران در اکثر مناطق ایران 
ھستید، اما با نگاھی بھ مطالبات آنھا، می 
توان مشاھده کرد کھ بیشترین خواست، 

مانند . ( در یافت حقوق ھای معوقھ است
واحد ھا ی نساجی و ریسندگی، کارگران 
مخابرات راه دور، الستیک سازی دنا، 
کشت و صنعت مھاباد، نیرو گاه ھای 

... ) برق و سد سازی و راه سازی ھا و
یکی دیگر از خواستھ ھای کارگران، 

مانند فرش غرب . ( بازگشت بھ کار است
کارگران   بافت سنندج و کر مانشاه،

، پر ریس سنندج و شرکت خاتون آباد
... ) واحد اتوبوس رانی تھران و حومھ و

چند مورد ھم اعتراض بھ قرار دادھای 
سفید امضا و اخراج سازی ھا صورت 

از   گرفتھ کھ بطور مشخص می توان
شرکت ریسندگی پر ریس سنندج در سال 

  . نام برد ٨۵

عالوه بر این در سال ھای گذشتھ، بخشی 
مربوط بھ  از اعتراضات کارگری،

. واحدھای نساجی و ریسندگی بوده است
دلیل آن ھم فرسودگی دستگاه ھا بوده کھ 
این امر باعث شده کھ سرمایھ داران، این 
مراکز را بحران زده اعالم کرده و در 
جھت تعدیل نیرو و تغییر ساختار اقدام 

ماشین ھای فرسوده و از رده . ( کرده اند
اه ھای خارج و جایگزینی آنھا با دستگ
را بھ   پیشرفتھ کھ نیروی انسانی کمتری

برای مثال شرکت . استخدام در بیاورند
ریسندگی شاھو در سنندج با تغییر 

انواع نوشابھ ھای   ساختار بھ کارخانھ
. ) تبدیل شد_ ایستک _ غیر الکلی 

تعداد ھزاران  ٨۶تا  ٨۴ھمچنین از سال 
نفر از کارگران این مراکز در سراسر 

مانند . ( راج و باز خرید شدندایران اخ
شما می بینید کھ ) نساجی کردستان 

اعتراض کارگران در مقابل تعرض 
سرمایھ داران بھ سطح معیشت کارگران 
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قرار می گیرند، این گرایشات موجود در 
جھت گیری ھر تشکل و  جامعھ است کھ

. یا یک سازمان را محک می زند
دوست دارند تشکل خود را برتر    کسانی

معرفی کنند، اما بھ نظر من این رویکرد 
در جامعھ امروز ما، مردود است؛ چرا 
کھ اگر ما اعتقاد بھ رای کارگران داریم، 
پس کسی نمی تواند بدون آنکھ بھ آرای 

نده این کارگران مراجعھ کند خود را بر
این آب در ھاون کوبیدن . میدان بداند

من و جمع متشکلی کھ در کمیتھ . است
ھماھنگی فعالیت می کنند بھ اتحاد عمل 
اعتقاد داریم نھ اتحاد گرایشات و برای 
این اتحاد نمونھ ھای زیادی ھستند کھ ما 

     . پای آن رفتیم 

بخش دیگری از پرسش ھای ما در : س
شاید در . است باره کارگران کردستان

نگاه اول طرح این موضوع، یعنی جدا 
کردن کارگر کرد با دیگر مناطق، غیر 
منطقی بھ نظر برسد، اما آنچھ کھ ما را 
برآن داشت کھ بھ این موضوع بپردازیم، 
رواج تفکرات ملی و قوم پرستانھ ای 
است کھ اساسا منکر وجود طبقھ کارگر 

ن و یا کارگران صنعتی بھ معنای واقعی آ
در کردستان است و بر این اساس نقش 
این طبقھ را در تحوالت اجتماعی بی 

شما بھ . اھمیت و یا کمرنگ می بیند
عنوان یک کارگر و فعال کارگری کھ در 
این منطقھ زندگی می کنید، نظرتان در 
باره چنین تفکراتی چیست؟ و اگر موافق 

ایده ھای ملی گرایانھ در این رابطھ 
ساس و دالیل عینی ، از نیستید، بر چھ ا

وجود طبقھ کارگر در کردستان صحبت 
می کنید؟ شرایط کار و زیست و مبارزه 
کارگران در این منطقھ در چھ موقعیتی 

  و چگونھ است؟ 

پیش از ھر چیز باید از کسانی کھ تا : ج
دیروز مدعی دفاع از کارگران کردستان 
بودند و امروز معتقدند کھ کارگر صنعتی 

طقھ وجود ندارد و منکر طبقھ در این من
کارگر در کردستان شده و دنبال متحدین 

می گردند، " ملت کرد " دیگری برای 
پرسید کھ چگونھ بھ چنین نتایجی دست 

بھ نظر من این افراد می ! یافتھ اند؟
خواھند بھ ھمفکران خود در خارج از 

ما باور بھ مبارزه " کردستان بگویند کھ 
را بھ امامزاده قسم طبقاتی نداریم شماھا 

شاید ...". می دھیم کھ ما را قبول کنید
این اشخاص می خواھند خود را کرد 
معرفی کنند و دست روی احساسات 

کرد  من ھم . مردم این منطقھ بگذارند
ھستم و از این بابت ھیچ وقت مشکلی 
نداشتھ ام، اما این بھ آن معنا نیست کھ 

. باشم نباید گرایش انترناسیونالیستی داشتھ
من در یک منطقھ جغرافیایی زندگی می 

کردستان است، با این کنم کھ اسم آن 
وصف با ناسیونالیست قوم پرست و 

این بھ معنای . سکت ھم مرزبندی دارم
آن نیست کھ ما مبارزه مردم کرد برای 
حقوق خود را کھ دھھا سال زنده و پویا، 
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وجود دارد را زیر سئوال ببریم و کسی 
  .ند آن را نادیده بگیردھم نمی توا

نکتھ دیگر اینکھ در چند سال گذشتھ  
اتفاقات زیادی در منطقھ روی داده و ھر 
کدام از آن، تاثیرات خود را روی کسانی 

تزلزل داشتھ اند،  طبقاتی  کھ در مبارزه 
برای مثال بعضی ھا کھ . گذاشتھ است

در گذشتھ، ادعاھای زیادی در دفاع از 
ردستان را داشتند و منافع طبقھ کارگر ک

را بھ عنوان برنامھ عمل " مانیفیست " 
مبارزاتی کارگران، معرفی می کردند، 
امروز پرچم سبز را بھ دست خود بستھ 

در چنین . و بھ آن افتخار ھم می کنند
شرایطی است کھ ماھیت طبقاتی جریان 
ھای سیاسی و منافع آنھا، روشن تر می 

  .شود

است کھ  نکتھ مھم و اساسی دیگر این
شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی در 

. سال گذشتھ تفاوت دارد ٣٠کردستان با 
امروز کارخانھ ھا و کارگاه ھای زیادی 
در کردستان وجود دارد کھ نشانھ رشد و 
گسترش سرمایھ داری در این منطقھ 

یکی از بزرگترین سرمایھ داران . است
ایران اھل مریوان می باشد و کرد ھم 

کسانی کھ در پی قدرت ھستند از  .است
و ھنوز بھ آن نرسیده اند و طبقھ کارگر 
را در کردستان انکار می کنند سئوال 
کنید کھ چند میلیون نفر انسان کھ در 
نقطھ ای بنام کردستان زندگی می کنند بھ 

نان، مسکن، آب، گاز، برق، غذا، نظافت 
احتیاج ندارند ؟ ... و بھداشت، پوشاک و

د کھ پسر کدام سرمایھ دار از آنھا بپرسی
شب ھا، خیابان ھای شھر را نظافت می 
کند؟ و یا پسر کدام سرمایھ دار جلو درب 
بانک ھا نگھبان پول سرمایھ داران است 
در حالی کھ خودشان از نظر مالی، با 
مشکالت عدیده ای دست و پنجھ نرم می 
کنند؟ من نمی دانم چنین کسانی، این ھمھ 

کارخانھ ھا و انسانھای مولد در 
کارگاھای کوچک کردستان را نمی 
بینند؟ این در حالی است کھ این کارگران 
بھ دستور کارفرما کار می کنند و حتی 
درقانون کار دولت ایران، بھ رسمیت 

شوند و بھ آنان می گویند  می شناختھ
  .قانون کار  ٢شامل ماده 

این افراد در برابر کاری کھ انجام می  
زی برای زنده ماندن دھند مزد ناچی
اگر بخواھم نگاھی بھ . دریافت می کنند

آمار بیاندازم این توضیح را میدھم، طبق 
آخرین اطالعات فقط در استان کردستان 

میلیون از کردھای  ٢کھ کمی کمتر از 
 ۴٠٠ساکن ایران را در برمیگیرد، حدود 

از این عده بیش از . ھزار نفر شاغلند
ھزار  ٢٣ھزار نفرشان در حدود  ۶٠

کارگاه و سی کارخانھ بھ کارھای 
بھ نظر من در  .صنعتی مشغولند

کردستان با توجھ بھ وجود گرایش ھای 
در سال ھای گذشتھ و  چپ و رادیکال 

حال، کارگران این منطقھ درک طبقاتی 
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م کھ اکنون بھ سئوال شما بر می گرد
کارگران از چھ طریقی باید در تعیین 
دستمزدھا نقش داشتھ باشند؟ در چنین 
شرایطی و ھمچنین بدلیل نبود تشکل ھای 
واقعی کارگران، از سویی ما شاھد این 
ھستیم کھ برخی از تشکل ھا و نھادھا با 
جمع کردن طومار بھ نام کارگران ایران 
خواستار افزایش دستمزدھا ھستند و از 

دیگر کسانی ھم ھستند کھ برای سوی 
دستیابی بھ دستمزد بیشتر، کارگران را 

بھ !! دعوت بھ اعتصاب عمومی می کنند
نظر من این نوع نگاه و رھنمود ھا ناشی 

شرایط و وضعیت  از عدم درک واقعی 
زیست، مطالبات و سطح مبارزه جنبش 
کارگری است و تنھا چیزی کھ مد نظر 

نی کارگران گرفتھ نمی شود موقعیت کنو
من سوالم اینست کھ اگر . در ایران است

واقعا کارگران نمی توانند تشکل ھای 
خود را ایجاد کنند، چطور این انتظار 
وجود دارد کھ آنھا با یک فرا خوان دست 
بھ اعتصاب عمومی بزنند؟ اگر کارگران 
در سطح وسیع خود بھ این باور رسیده 

اب باشند و بتواند جسورانھ دست بھ اعتص
عمومی بزنند، پس این چھ دردی است کھ 
نمی توانند تشکل ھای طبقاتی خود را 
ایجاد کند، اما می توانند در بعد وسیع و 

؟ بھ !سراسری دست بھ اعتصاب بزند
من بیان اینگونھ نظرات، کامال   زعم

اراده گرایانھ و از نگاه باال بھ منافع 
جنبش نگریستن است و این در واقع شانھ 

است کھ   ردن از مسئولیت طبقاتیخالی ک

کاری مستمر ، پیگیر ،فعال و روزانھ را 
  .می طلبد

بھ خواست   برای اینکھ کارگران بتوانند 
و مطالبھ خود دست یابند، چاره ای جز 
ایجاد تشکل ھای مستقل و طبقاتی خود 

باید در ھر زمانی   این تشکل ھا. ندارند
 بتواند از منافع طبقاتی کارگران دفاع

آنھا باید در مراکز کار و تولید و . نمایند
با نیروی خود و بدون اجازه از دولت و 
کارفرما، تشکل ھای خود ساختھ را ایجاد 

با ایجاد این تشکل ھا، نھایتا تشکل . نمایند
نمایندگان در ابعاد سراسری ایجاد شده و 
آنھا می توانند با پشتیبانی نیروی تشکل 

یری، بلکھ بر نھ بر اساس رای گ  خود و
طبقاتی، خواست و  اساس توازن قوای 

مطالبھ حداقلی کارگران را بر سر مایھ 
  .داران تحمیل نمایند

در شرایط حاکمیت بورژوازی، کارگر 
چاره ای ندارد تا کسب توازن قوا و 
رسیدن بھ یک درک طبقاتی ھمھ جانبھ بھ 
عنوان یک طبقھ، در رسیدن بھ خواست 

  -... معیشت وباال بردن سطح  –خود 
   .وارد چانھ زنی شود

آنچھ از جواب شما استنباط می شود : س
این است کھ گویا تشکل ھای کارگری در 

راستای تامین   شرایط کنونی باید فقط در
منافع اقتصادی و باال بردن سطح معیشت 
و دستمزد ھا دست بھ مبارزه بزنند ، آیا 
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امیدواریم با طرح این موضوع ھا، گامی 
بسوی سازمانیابی ھر چھ بیشتر کارگران 

این گفتگو مورد استفاده   برداشتھ باشیم و
دوستان کارگر و فعالین کارگری قرار 

   . ) بگیرد

با تشکر از شما کھ در این گفتگو : س
کردید، اولین سئوال ما در باره  شرکت

ھمانطوری کھ می دانید . دستمزدھاست
مقولھ دستمزد، یکی از مھم ترین چالش 
ھای جدی و عینی طبقھ کارگر با 
صاحبان سرمایھ در نظام سرمایھ داری 

بھ این دلیل روشن کھ کارگر . است
نیروی کارش را بھ کارفرما می فروشد 

فت کند و تا مبلغی بھ عنوان دستمزد دریا
در این رویارویی . امرار معاش نماید

طبقاتی، مبارزه برای افزایش دستمزدھا، 
و اساسی اعتراض ھای   یک وجھ مھم
بھ نطر شما افزایش . کارگری است

دستمزد واقعی کارگران با چھ مکانیزمی 
عملی خواھد شد و کارگران چگونھ می 

نقش فعالی   توانند در تعیین دستمزد ھا
  ند ؟داشتھ باش

ھمانطوری کھ ھمھ ما می دانیم، : ج 
دستمزدھا در پایان اسفند ھر سال توسط 
شورای عالی کار، تعیین و برای اجرا 

با توجھ بھ اینکھ در ایران . ابالغ می شود
قطعا ھیچ   سھ جانبھ گرائی حاکم است،

وقت دستمزد بر مبنای نیاز ھای معیشتی 
کارگران و یا حتی بر اساس نرخ تورم 

م شده توسط مراکز رسمی ، تعیین اعال
در سھ جانبھ گرائی یک طرف . نمی شود

بعنوان نماینده کارگران، طرف دیگر بھ 
نماینده کارفر ما و طرف سوم ھم   عنوان

نماینده دولت است و تاریخآ دولت ، خود 
سرمایھ دار بزرگی محسوب می شود و 

مدافع کارفرما و صاحبان  ھمواره 
در چنین . آید سرمایھ، بھ شمار می

شرایطی با این فرض کھ اگر در این 
) شورای عالی کار (مرکز تصمیم گیری 

نماینده واقعی کارگران ھم حضور داشتھ 
باشد، ھیچ و فت دستمزد پیشنھادی 
کارگران رای نمی آورد؛ بھ این دلیل 
روشن کھ رای کارگران در مقابل رای 
. کارفرما و دولت یک بھ دو خواھد بود

ن انتظار اینکھ شورای عالی کار بنابرای
بتواند حداقل دستمزدی را کھ با دخل و 
خرج کارگران کمی ھمسو باشد را تعیین 

بھ این اعتبار ! نماید، باید منتفی دانست
شورای عالی کار، خانھ کارگر و شورای 

نماینده کارگران   اسالمی کار، نھ تنھا
ایران نمی باشند، بلکھ آنھا، بخشی از 

بھ نظر من . کارفرمایی ھستند تشکل ھای
سھ جانبھ گرائی یکی ار حربھ ھای 
سرمایھ داری می باشد کھ تنھا برای انقیاد 

کارگران ایجاد شده و اولین   بیشتر
خواست کارگران باید بر چیدن و انحالل 
سھ جانبھ گرائی در تعیین دستمزدھا و 

   .دیگر امور کارگران باشد
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سرمایھ داری   بیشتری دارند و بھ خوبی
را می شناسند و می دانند سرمایھ دار 

، شرایط بھتری را کیست و از نظر ذھنی
انکار وجود طبقھ کارگر توسط . دارند

ناسیونالیسم قوم پرست و بھ اصطالح 
صنعت گرا، ھیچ تاثیری بر رشد عینی و 
ذھنی کارگران ندارد و آنچھ کھ می بینیم 
رشد تفکرات رادیکال کارگری در 

  .کردستان است

در طول سال ھای اخیر، جنبش : س
الحظھ کارگری در کردستان رشد قابل م

اما بھ نظر می رسد کھ . ای داشتھ است
ضعف اساسی این جنبش، نداشتن تشکل 

بھ نظر شما . ھای فراگیر کارگری است
این مسئلھ در کردستان چھ دالیلی دارد؟ 
آیا ھمان فاکتورھایی کھ در دیگر مناطق 
ایران، باعث بی تشکلی کارگران است، 
در اینجا ھم صادق است؟ و یا دالیل 

  د؟ خاصی دار

یکی از مشکالت تشکل ھای : ج
کارگری در کردستان ھمیشھ این بوده و 
ھست کھ مسئولین دولتی ھمواره 
کارگران را بھ بھانھ و عناوین ارتباط با 

سرکوب کرده " غیر قانونی " احزاب 
دلیل آن ھم مبارزه و رویارویی . اند

دایمی مردم این منطقھ با دولت مرکزی 
 ١٣۵٧سال برای مثال در . بوده است

برای بار دوم سندیکای کارگران خباز 
سقز اعالم موجودیت کرد و فعالیت خود 

را، بدون وابستگی بھ ھیچ حزب و 
اما زمانی کھ . سازمانی، آغاز کرد

دولت، کردستان را تصرف نمود، 
بالفاصلھ کارفرمایان نزد سپاه پاسداران 
رفتند و از نمایندگان سندیکا شکایت 

نیست بودن و ارتباط کردند و آرام کمو
در . با کوملھ را بر پیشانی آنھا کوبیدند

نیز، وقتی سندیکای  ١٣٧٣سال 
کارگران خباز سقز دوباره فعالیت خود 
را شروع کرد، کارفرمایان ھر روز جلو 
درب سندیکا تجمع می کردند و خطاب 
بھ من کھ نماینده کارگران بودم و سابقھ 

د می زندان داشتم ، با صدای بلند فریا
این مرکز، مقر کوملھ است کھ : " زدند

" و یا می گفتند کھ "در سقز دایر شده 
دولت حامی لنین است بھ این دلیل کھ 
محمود صالحی دارد تزھای لنین را در 

تجمع ." این شھر بھ اجرا در می آورد
ھای کارفرمایان آنقدر ادامھ داشت تا 
اینکھ من و محمد عبدی پور و جالل 

اینده کارگران بودیم را حسینی کھ نم
روز را  ٧۵دستگیر کردند و مدت 

ھمان . انفرادی گذراندیم  درسلول ھای 
زمان کارگران خیاط ھم می خواستند کھ 
تشکل خود را ایجاد کنند و یکی از 
کارگران خیاط جھت این کار مامور شده 

اما بنا بھ گفتھ آن کارگر، او از . بود
د طرف دادسرای انقالب احضار می شو

و بھ او تذکر می دھند کھ دست از این 
کارھا بردارد، در غیر اینصورت 

  .دستگیر خواھد شد
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بھ این دلیل و موارد دیگری کھ پیشتر  
ذکر کردم، باعث شده کھ تشکل ھای 
. کارگری در کردستان ضعیف تر باشد

ولی بھ نظر من، با وجود مشکالت 
فراوانی کھ پیشاروی کارگران در راه 

قرار گرفتھ است، طبقھ تشکل سازی 
کارگر کردستان این آمادگی را دارد کھ 
ھر زمان کھ فرصتی فراھم شود، تشکل 
ھا و شوراھای کارگری را در این منطقھ 

  . ایجاد کند

پرسش آخر ما در باره اوضاع : س
. سیاسی و اجتماعی ماه ھای اخیر است

ھمان طوری کھ مشھود است اقشار و 
ماه  طبقات مختلف در بحران چند

گذشتھ، ھر یک بر اساس موقعیت 
اجتماعی و مطالبات خود در جامعھ صف 
آرایی کرده اند و در کشمکش بھ سر می 

ما در اینجا قصد تحلیل این شرایط . برند
را نداریم، اما تا آنجا کھ بھ ما بھ عنوان 
فعالین جنبش اعتراضی کارگران بر می 
گردد، این است کھ طبقھ کارگر ھم، 

ران خواستھ و مطالباتی دارد و مانند دیگ
البتھ بارھا در اعتراضات خود، بھ شکل 
. ھای مختلف آن را طرح کرده است

سئوال ما این است این خواستھ ھا و 
مطا لبات کدامند و کارگران از چھ راه 
ھایی می توانند در این جنبش اعتراضی 

  اخیر، پرچم خود را بدست بگیرند؟ 

ن آگاه ترند بھ نظر من کارگران از آ: ج
کھ بی گدار بھ آب بزنند و دنبال ھر کس 

آنھا دنبالھ . صف آرایی کنند یا جریانی 
رو کسانی نمی شوند کھ بخواھد برای بھ 
قدرت رسیدن خود، از آنان استفاده 

طبقھ کارگر ایران خواست . ابزاری کند
و مطالبات خود را ھمھ سالھ در قطعنامھ 

رای بیان ھای اول ماه مھ اعالم کرده و ب
آن نیز ھزینھ ھای الزم را داده است و 
این چیزی نیست کھ بعد از اعتراض 

بھ وجود  ٨٨ھای اخیر کھ بعد از خرداد 
کارگران و . آمد، صورت گرفتھ باشد
اردیبھشت  ١١فعالین کارگری در تاریخ 

روز قبل از خیزش  ۴٩امسال، یعنی 
خرداد، درپارک اللھ تھران، تجمع کردند 

بازداشت شدند و ھنوز چند  نفر ١۵٠و 
نفر از آنھا در زندان بسر می برند و یا 
بھ دلیل فشارھای امنیتی و قضایی، از 

کارگران بھ بیانیھ . کشور خارج شدند
ھای صادر شده از طرف جنبش موسوم 
بھ سبز کھ از قدرت دولتی بھ حاشیھ 

نگاه کرده و از خود   رانده شده اند،
ی طبقھ کارگر سئوال می کند کھ اینھا برا

چھ چیزی دارند؟ و وقتی ھیچ نفعی در 
آن نمی بیند، با آن ھمراھی نکرده و در 

بھ عنوان متشکل شرکت  این خیزش 
طبقھ کارگر در قطعنامھ    . نخواھد کرد

ھای صادره در اول ماه مھ و یا در 
اعتراض ھا و اعتصاب ھای کارگری، 
خواست و مطالبات خود را بارھا اعالم 

رای دستیابی بھ آن، سالھاست کرده و ب
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بھ زیان کارگران است و در ھر صورت 
  . بی نتیجھ است

برای دو فاکتو شدن چک و چانھ ھا  -
  . وجود تشکل نیرومند ضروری است

دو فاکتو شدن شوراھای کار ـ سرمایھ  -
می تواند بھ تحقق بخشی از مطالبات 
حداقلی کارگران فی المثل منشور ده ماده 
  . یی پاسخ مثبت دھد

شرط متشکل شدن کارگران و عقب  -
راندن دولت کارفرمایان اتحاد طبقاتی 

  . است

  محمد قراگوزلو  

  بعد از تحریر  

کل بندی انگلس با تاکید بر ضرورت ش
تشکل ھا و اتحادیھ ھای کارگری گفتھ 

  : بود
فقط وحشت از اتحادیھ ھای کارگری، «

سرمایھ داران را مجبور می کند کھ 
ارزش نیروی کار در بازار را بھ 

واضح است ). پیشین. (کارگران بپردازند
تشکیل اتحادیھ ھای کارگری منتزع از 
دولت بالفاصلھ با مقاومت و واکنش 

و دولت حامی آنان مواجھ کارفرمایان 
تجربھ ی دو سندیکای ھفت . خواھد شد

تپھ و شرکت واحد برای جنبش کارگری 
آمپریک تر از آن است کھ نسبت بھ ایجاد 
. بدون دردسر تشکل خود خوش بین باشند

گیرم کھ بدبینی نیز نمی تواند کارگران را 

در مسیر حرکت بھ سوی اتحاد و ھم بستھ 
کار و سایر  وزارت. گی منفعل کند

دستگاه ھای دولتی ذی ربط از بھ رسمیت 
شناختن تشکل ھای مستقل کارگری 

سھل است با . کماکان سرباز خواھند زد
مھ سال جاری نیز  ١برگزاری مراسم 

در نخستین . برخورد پلیسی خواھند کرد
گام و بھ منظور مقابلھ با ھرگونھ اقدام 
سرمایھ داران، کارگران می توانند در 

خود تشکیالتی بھ وجود آورند و  میان
ضمن جمع آوری و ذخیره سازی مبلغی 
ھر چند اندک خود را برای مقابلھ بھ بی 
کارسازی ھا و حل مشکالت مالی رفقای 

چنین تشکیالتی می تواند . خود آماده کنند
تمرین مفیدی در حد گرم کردن بھ منظور 
حرکت بھ سوی مقابلھ با سرمایھ داران 

   .تلقی شود

  

فتگو با بھزاد سھرابی در باره مسایل گ
مختلف کارگری

خوانندگان کارگر، آنچھ تقدیم شما می ( 
سایت کمیتھ " گردد، مصاحبھ 

با بھزاد سھرابی از فعالین ..." ھماھنگی
جنبش کارگری ایران و سخنگوی کمیتھ 
ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای 

این مباحث در باره . است  کارگری
انند دستمزد، تشکل پذیری و مسایلی م

. سطح کنونی مبارزات کارگران می باشد



١٠٠ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

است و عواقب دردناکی برای شان 
دست نوشتھ ھای اقتصادی (» .دارد

  ) ١٨۴۴فلسفی
بسیار خوب پس موضوع اصلی مبارزه 

اتحاد و چھ گونھ گی  ی طبقاتی پیرامون
شکل بندی این اتحاد در ھر یک از دو 

سرمایھ داران پول . طبقھ ی درگیر است
دارند، ابزار تولید دارند؛ بانک و مدیا 
دارند؛ پلیس و زندان و سود دارند، در 
نتیجھ در چنین مبارزه یی دست برتر ھم 

) نیروی کار(کارگران بھ جز کار . دارند
ونھ می توانند از خود چھ دارند؟ و چھ گ

این ظرفیت در راستای تحقق اھداف 
پاسخ . کوتاه و بلند مدت خود بھره بگیرند

انگلس با تاکید بر . را از انگلس بشنویم
اھمیت تشکیالت و سازمان دھی در امر 
پیش برد امور مختلف مبارزه ی طبقاتی 
دلیل پائین بودن دستمزد نسبی بخشی از 

ر مسالھ ی طبقھ نسبت بھ بخش دیگر را د
بھ غایت حساس تشکیالت حل می کند و 

  : بھ درست یادآور می شود
فقط بھ این دلیل کھ بھ یک تشکیالت «

را قادر ] کارگران[قوی گروھی از آنان 
می سازد کھ بتوانند بر طبق موازین 
جاری کھ دستمزدھا بر اساس آن تعیین 
می شوند سطح زنده گی باالتری را 

کھ گروه دیگر کھ در حالی . مطالبھ کنند
غیر متشکل و ناتوان است باید نھ تنھابھ 
تجاوزات الزامی بل کھ ظالمانھ ی 

بھ ھر صورت ... . کارفرما نیز تن دھد
دستمزدھا می تواند بھ وسیلھ ی چک و 

در این چک و . چانھ زدن ھا تعیین شوند
چانھ زدن ھا، طرفی کھ بتواند مدتی 
طوالنی و بھ نحوی موثرتر استقامت 

ماید شانس بیشتری برای آن خواھد ن
داشت کھ بیش از آن چھ بھ او می رسد، 

اگر کارگران بخواھند بھ . بھ دست بیارود
طور انفرادی با سرمایھ داران مبارزه 
کنند بھ ساده گی مغلوب شده و مجبورند 

  ) سیستم دستمزد(» .تسلیم نظر آنان گردند
واضح است کھ تحقق عملی نظریھ ی 

بھ ی یکی از دستورالعمل انگلس بھ مثا
ھای فوری جنبش کارگری ایران مستلزم 

  : عملیاتی سازی چند راه کار ساده است

از (مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل  -
کھ بتواند خواستن بھ تنھایی کافی ) دولت

نیست مدافع منافع طبقاتی کارگران ھر 
کارخانھ و در مجموع و تا حد امکان ھم 

  . ان باشدپیوند با سایر کارگر
چک و چانھ زدن با کارفرما بدون بھره  -

مندی از چنین سازمانی عمًال امکان پذیر 
نیست و حرکت کارگران را بھ صورت 
فردی و اتمیزه تقلیل می دھد و بھ شکست 

  . می کشاند
حتا پیروزی حداقلی نماینده ی تشکل  -

ھای کارگری در اداراتی ھمچون 
دو نیازمند " شورای عالی کارمزدی"

فاکتو شدن مذاکرات و تغییر ساختار این 
ھرگونھ حضور نماینده ی . ادارات است

مستقل کارگران در سازمان ھایی کھ دو 
نماینده در جبھھ ی سرمایھ دارند؛ مطلقًا 
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ھزینھ داده و بی شک این آمادگی را 
دارد کھ پرچم خود را بھ ھر حرکتی کھ 
خودش تشخیص دھد کھ بھ نفعش است، 

برخی از خواستھ . برافراشتھ نگھ دارد
ھای کارگران کھ ھر سال در اول ماه مھ 
از طرف کارگران روی میز سرمایھ 

ر داران قرار می گیرد، بھ شرح زی
  :است

آزادی ایجاد تشکل، پرداخت بیمھ 
بیکاری، لغو کار کودکان، برابری حقوق 
زن و مرد، افزایش دستمزد برابر تورم، 
لغو قراردادھای موقت و سفید امضا، 
ممنوعیت اخراج، لغو سھ جانبھ گرایی، 
لغو حکم اعدام زیر ھر عنوانی، آزادی 
زندانیان سیاسی، آزادی بیان، حق 

دادن بھ تھدید و سرکوب  اعتصاب، پایان
خواستار لغو ھر  کارگران و در نھایت 

نوع استثمار انسان از انسان و بر قراری 
   . یک جامعھ برابر است

در رویاروئیھای اخیر غیر از سبزھا 
گرایشات مردمی نیز وجود داشتند " طبعا

جنبش .    کھ مطالبات بر حقی دارند 
کارگری با آن دستھ از کسانی است کھ 

استار مطلبات انسانی خود است و خو
کارگران در آن خیزش نقشی " طبعا

ھرچند طبقھ کارگر بطور . داشتھ و دارند
اما بطور انفرادی و . متشکل ظاھر نشد

. بدون تشکل در این خیزشھا شرکت کرد
شرکت کارگران در خیزشھای اخیر 

نشانھ تائید جنبش بھ اصطالح سبز نیست 
 .  

دیگر پرسش ما . با تشکر از شما: س
خاصی نداریم، اگر صحبتی دارید، 

  . بفرمایید

من صحبت خاصی ندارم تنھا می : ج
خواھم این را بگویم کھ اگر کسانی ھستند 

بھ ابزار این   کھ می خواھند کارگران را
یا آن جناح تبدیل کنند، سخت در اشتباه 
ھستند، چرا کھ دیگر طبقھ کارگر بھ 

رگری ابزار شخص و یا جریانات غیر کا
تبدیل نخواھد شد و روی احساسات طبقھ 

ھر روز در . کارگر سرمایھ گذاری نکنید
سایت ھا مختلف، ده ھا مقالھ پخش می 
شود و در آنھا طبقھ کارگر را خطاب 
قرار می دھند و می گویند چرا بھ میدان 

این حرف و حدیث ھا برای ... نمی آید و
. طبقھ کارگر ایران دیگر رنگی ندارد

ارگر خود بھ طور مستقل و با طبقھ ک
ی مبارزات  بررسی نیروھای محرکھ

کنونی و با توجھ بھ منافع اساسی 
کارگران تصمیم خود در این مورد را 

  .خواھد گرفت

  .زنده باشید. من ھم از شما تشکر می کنم

  ٨٨/ ١٢/ ١۶: تاریخ تنظیم
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  )احمد شاملو(                          غزلی در نتوانستن       
  از دست هاي گرم تو 

  کودکان توأمان ِ آغوش ِ خویش 

  ن گفت سخن ها می توا

  .غم نان اگر بگذارد 

  

  نغمه در نغمه در افکنده 

  ! اي مسیح ِ مادر، اي خورشید 

  از مهربانی ي ِ بی دریغ ِ جان ات 

  با چنگ ِتمامی ناپذیر ِ تو سرودها می توانم کرد 

  .غم ِ نان اگر بگذارد 

  
  رنگ ها در رنگ ها دویده ، 

  از رنگین کمان بهاري ِ تو 

  اغ ِ خزان رسیده برافراشته است که سراپرده در این ب

  نقش ها می توانم زد 

  .غم نان اگر بگذارد 

  

  چشمه ساري در دل و 

  آبشاري در کف                    

  آفتابی در نگاه و 

  فرشته اي در پیراهن ،

  از انسانی که توئی 

  قصه ها می توانم کرد 

            .                                  غم نان اگر بگذارد 
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دانند کھ کارگران خود تولیدکننده ی 
ند و کم ترین ثروت سرمایھ داران ھست

حق شان استفاده ی کافی از ھمان سرمایھ 
یی ست کھ خود با نیروی کار خود تولید 

  : انگلس در این باره نوشت. کرده اند
سرمایھ . کار تنھا منبع ثروت است«

چیزی نیست جز انبوھی از محصول 
مزدکار بھ وسیلھ ی خودکار ... کار

پرداختھ می شود کارگر دستمزداش را از 
. کار خودش دریافت می کندمحصول 

طبق آن چھ معموًال عدالت نامیده می شود 
مزد کارگر باید عبارت از محصول کار 

سیستم "در مقالھ ی ) ھمان(» .او باشد
بار دیگر اقتضای سطح زنده " دستمزد

گی و تامین مخارج اشیای ضروری بھ 
عنوان میانگین سطح کارمزدی طرح شده 

ای دست نوشتھ ھ"مارکس در . است
بھ مزد کار " ١٨۴۴اقتصادی فلسفی 

  : پرداختھ است
مبارزه ی آشتی ناپذیر میان سرمایھ "

در . داری و کارگر مزد را تعیین می کند
این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن سرمایھ 

پائین ترین و ضروری ترین ... است
سطح دستمزد آن است کھ معاش کارگر 

 تامین. را برای دوره یی کھ کار می کند
این سطح تا آن اندازه است کھ . نماید

برای نگھداری یک خانواده و بقای نسل 
ھمان . [کارگران ضروری می نماید

ھدف مورد نظر غازان خان و الجاتیو و 
بنا بھ نظر آدام اسمیت ]. خانھ ی کارگر

 Every: اول انتشارات. ثروت ملل، ج[

man Library [ مزد معمولی، پائین
زنده گی انسانی  ترین مزدی ست کھ با

  ." عادی یعنی حیات حیوانی منطبق است
با این منطق و در شرایطی کھ حتا آدام 
اسمیت نیز مزد معمولی را با عبارت 

توصیف کرده است، بھ " حیات حیوانی"
نظر شما روی کرد شورای عالی 
کارمزدی با کدام منطق توجیھ پذیر است؟ 
و اساسًا محاسبھ یی کھ پائین تر از 

باشد، چھ گونھ منطقی " حیوانی حیات"
ھزار  ٣٠٣است کھ از درون آن رقم 

دوتومن ! (تومان و چھل و ھشت تومان؟
  بیرون می آید؟ ) کم تر از پنجاه تومن

  چھ باید کرد؟ 

از بررسی ھای آماری و اثبات این نکتھ  
ی بسیار بدیھی کھ حداقل دستمزد سال 

دست کم یک سوم خط فقر رسمی  ٨٩
کنیم و بھ این سوال  است، عبور می

  کلیدی می پردازیم کھ چھ باید کرد؟ 
گفتیم کھ مارکس تعیین میزان دستمزد را 
ناشی از سطح مبارزه ی آشتی ناپذیر و 
ھمیشھ جاری میان سرمایھ دار و کارگر 

  : دانستھ است)کار ـ سرمایھ(
در این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن «

سرمایھ دار بدون . سرمایھ دار است
ارگر بیشتر می تواند زنده گی کند تا ک

اتحاد میان . کارگر بدون سرمایھ دار
سرمایھ داران امری است متداول و 

حال آن کھ اتحاد کارگران ممنوع . کارآمد
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موبیل پیکان حساب کند و برای مثال اتو
ھزار تومان در اختیار  ٣٠را بھ قیمت 

  !! مردم قرار دھد
بنا بھ استداللی کھ کردیم واضح است کھ 
حتا افزایش چھار برابری دستمزد 

یک میلیون و دویست ھزار (کارگران 
با اندکی تمھید بھ تورم بیشتر و ) تومان

بھ اعتبار یک محاسبھ . مستمر نمی انجامد
اعالم وزارت صنایع ی دیگر و بر اساس 

میزان متوسط سرمایھ گذاری برای 
میلیون تومان  ١٠٠اشتغال یک کارگر 
با در نظر گرفتن . محسوب شده است

درصد و  ٢٦تورم سال گذشتھ حداقل 
لحاظ کرد سود حداقلی ده درصدی 
سرمایھ، کھ کم ترین میزان این سود است 
باید گفت کھ میزان سود صد میلیون 

میلیون تومان خواھد  ٣٦تومان دست کم 
ھر چند کھ در بسیاری از کارگاه ھا . بود

و بنگاه ھای اقتصادی ایران با توجھ بھ 
دستمزد ناچیز، ساعت کار زیاد و 
استثمار شدید نیروی کار میزان ارزش 

درصد نیز بر  ۵٠اضافی سرمایھ تا حد 
از سوی دیگر کل مبلغ . آورده شده است

سوی  ساالنھ ی دستمزد اعالم شده از
شورای عالی کارمزدی در سال جاری 
سھ میلیون و سیصد و شصت ھزار 
تومان خواھد بود، کھ دو برابر حداقل 
ارزش اضافھ ی ایجاد شده بھ رقم 

بھ عبارت دیگر افزایش . خواھد رسید٢/۵
ناچیز دستمزد کارگران نشان می دھد کھ 

 ۵/٢در فروردین ماه فقط و حداکثر 

بھ . خواھد شددرصد بھ نرخ تورم اضافھ 
یاد داشتھ باشیم کھ با افزایش تورم در 
طول سال بھ ویژه از ابتدای تابستان کھ 
اثرات تورمی آزادسازی قیمت ھا آشکار 
خواھد گردید، این رقم نیز سیر نزولی 

  . طی خواھد کرد

  امرار معاش یا نیاز خانواده گی کارگری 

قانون کار، حداقل  ٤١بند دوم ماده ی  
گران را بر مبنای نیاز زنده دستمزد کار

) نفری ۴احتماًال (گی خانواده ی کارگری 
بد نیست ابتدا موضوع . قرار داده است

نسبت حداقل دستمزد کارگران با نیاز 
زنده گی یا لوازم امرار معاش را در 
  . سنت ھای مارکسی جست وجو کنیم

مزد روز عادالنھ، "انگلس در مقالھ ی 
  : نوشت" برای کار روزانھ عادالنھ

براساس اقتصاد سیاسی چھ چیزی مزد «
روزانھ ی عادالنھ و کار روزانھ ی 
عادالنھ نامیده می شود؟ خیلی ساده سطح 
مزد و شدت کار روزانھ کھ بھ وسیلھ ی 
رقابت میان کارفرمایان و کارگران و در 

خوب حاال کھ . بازار آزاد تعیین می گردد
آن ھا بھ این نحو تعیین می گردند، 

ستند؟ مزد روزانھ ی عادالنھ تحت چی
شرایط عادی مبلغی ست کھ برای امرار 

معیشتی کھ . معاش کارگر ضروری باشد
او بر اساس سطح زنده گی و موقعیت 
کشور خود الزم دارد تا قادر بھ ادامھ ی 

ھمھ می » .کار و بقای نسل خود باشد

٢٣ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

یات مدیره متن نامھ علی نجاتی ،رئیس ھ
ی کارگران نیشکر ھفت تپھ بھ کارگران 

  و تشکل ھای کارگری

!   کارگران

تا بھ امروز چھار نفر از اعضای ھیات  
مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر ھفت 
تپھ بھ نامھای فریدون نیکوفرد،جلیل 
احمدی،قربان علیپور و محمد حیدری 
مھر روانھ ی زندان شده اند و ھم اکنون 

  .دزفول محبوس میباشند در زندان

در چند روز اینده ،   دستگاه قضایی
دوره ی حبس مرا نیز بھ من تحمیل 

  .خواھد کرد

ما برای بھ دست آوردن حقوق خود و 
دفاع از مطالبات بر حق کارگران ھفت 
تپھ و بھ دست اوردن کمترین امکانات 
معیشت و حقوق انسانی تالش کرده 

  .ویماما ما محکوم و زندانی میش.ایم

ما در چند روز پیش نیز نامھ ای 
سرگشاده بھ سازمان جھانی کار نوشتیم و 
رونوشت آن را بھ تمام نھاد ھای 
کارگری و حقوق بشری و رسانھ ھا ، 

  .ارسال کردیم

ما میدانیم کھ انھا از بی حقوقی کھ بر 
کارگران ایران تحمیل میشود با خبر 

میدانیم کھ قرار نیست کسی جز . ھستتند
اما .کارگران بھ دادِ  خودشان برسد خود

ما اتمام حجت کردیم و از انان پرسیدیم 
  کھ آیا بیخبرید ؟ آیا اقدامی خواھید کرد ؟

میدانیم کھ نتیجھ ،اقدام موثری از سوی 
  .انان نخواھد بود

ما میدانیم کھ ایجاد تشکل ھای مستقل 
  .کارگری حق مسلم کارگران است 

نھ تشکل در حالی کھ کارفرماھا آزادا
دارند ، کارگرانی کھ تشکل ھای مستقل 
کارگری خود را بنا میکنند محکوم و 

  .زندانی میشوند

ما اعتقاد داریم بھ جز تالش ھای خود 
کارگران و اتحاد و ھمبستگی میان انان ، 
ما کارگران موفق نخواھیم شد بھ خواستھ 

  .ھا و مطالبات خود دست یابیم

ای من و دیگر ھمکارانم در سندیک
کارگران نیشکر ھفت تپھ ، برای مدت 

  .شش ماه در زندان محبوس خواھیم بود

در مدت ھشت ماه ای کھ من را از کار 
اخراج کرده بودند کم نبودند کارگرانی 
کھ عالوه بر حمایت ھای روحی خود 
،در حد توانشان کمک ھای مادی 

این کمک ھا اگر چھ بسیار کمتر .کردند
ن بود اما برای از حقوق دریافتی سابق م
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من از ھزاران ھزار کمک دیگر با 
ارزش تر بود زیرا نشان از ان داشت کھ 
کارگران بھ درستی میدانند کھ من و 
دیگر ھمکارانشان برای دفاع از حقوق 

بھ ھمین خاطر من .انان تالش میکرده ایم
بنا بر اعتقادم تنھا کمکی کھ دریافت 

مبلغ ان .کردم کمک از کارگران بود
ھ کمتر از حدی بود کھ حتی سطح اگرچ

زندگی سابق مرا حفظ کند اما ،بسیار با 
  .ارزش بود

این کمک ھا بھ جای ھر نھاد و مکان و 
کسان دیگری مرا مدیون بھ ھمکاران 

  . کارگر من میکرد

امیدواریم کھ این امر بھ شکل یک سنت 
کارگری در میان دیگر کارگران رواج 

  .پیدا کند

اخراج شده بودم ،  تا روزی کھ فقط من 
بھ ھمان کمک ھای دوستانِ کارگر آشنا 

اما امروز عالوه بر .با خود بسنده کردم
من چھار کارگر دیگر نیز از دریافت 

  .حقوق خود محروم میشوند

دوستان زیادی پرسیده اند کھ کارگرانی 
کھ امکان تماس چھره بھ چھره با خانواده 
ھای این پنج کارگر زندانی را ندارند 

گونھ میتوانند برای ھمبستگی کارگری چ
، کمک ھای مالی خود را برای رساندن 

  .بھ خانواده ھایشان بھ انان برسانند

امروز پیش از انکھ  ١١:۴۵در ساعت 
دو نفر دیگر از دوستانم بھ دادگاه و 
زندان فرستاده شوند ،با اخرین تماس و 
توافقی کھ با انان و دیگر ھمکارانم انجام 

بر این شد کھ شماره حسابی شد ، قرار 
بھ نام اینجانب اعالم شود تا کمک ھای 
مالی ارسالی از سوی کارگران بھ آن 
  ِ واریز شود و از آن طریق ، مبالغ

کمک شده بھ خانواده ھای این پنج  
کھ این شماره .(کارگر پرداخت شود

  )حساب متعاقبا اعالم میشود 

ما میخواھیم بھ جای ھر کمک مالی از 
یق ، فقط و فقط از حمایت ھای ھر طر

  .کارگری برخوردار شویم

  !کارگران  

امروز ، روز حمایت از کارگرانی است 
کھ در ھفت تپھ برای احقاق مطالبات 
کارگری، تالش کردند و از سوی 
کارگران ھفت تپھ بھ نمایندگی در یک 
تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنھا 

بھ  بھ خاطردفاع از حقوق کارگری خود
  .زندان محکوم شده اند

بدون شک ،فردا و فرداھای بعد کھ ما  
در زندان نباشیم ،ما نیز در انجام این 

  .وظیفھ ی کارگری سھیم خواھیم بود
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شده، قرار است، چھل میلیارد دالر از 
سوبسیدھا را بھ صندوق دولت واریز کند 

خرج آن را بھ طور کامل  و کلید دخل و
. در دست رئیس جمھوری اسالمی بگذارد

جناح توکلی ـ (بخشی از اعضای مجلس 
متمرکز در ھیات رئیسھ و ) الریجانی

مرکز پژوھش ھا، در کنار کمیسیون 
اقتصادی این مبلغ را بھ پنجاه درصد 
. تقلیل داده و بھ بیست میلیارد رسانده اند

تورم بنا  با ھمین روند نیز دست کم نرخ
درصد در  ۴۵بھ ادعای مجلس بھ رقم 

گذشتھ . خواھد رسید) ١٣٨٩(سال جاری 
از تورم انتظاری و صرف نظر از این 
کھ آمارھای دولت و مجلس ھیچ گاه 
منطبق بر واقعیت نبوده است و در میان 
مدیران ارشد نظام نیز چنان کھ گفتیم این 
آمار ھمواره محل مناقشھ بوده است نکتھ 

قعی دیگر این است کھ وقتی امکان ی وا
ھزینھ سازی و توزیع دلخواه حداقل 
بیست میلیارد دالر در اختیار دولتی قرار 

آن، بھ  ٨٩می گیرد کھ بودجھ ی سال 
شدت انبساطی است؛ سخن از تورم زا 
بودن افزایش حقوق کارگران مطایبھ یی 

دولتی کھ نظام بانکی اش . بیش نیست
الر وام بھ میلیارد د ۵٠نزدیک بھ 

سرمایھ داران پرداختھ، و تاکنون یک 
سنت آن را پس نگرفتھ است، در 
شرایطی از تورم زا بودن صعود حجم 
نقدینھ گی سخن می گوید کھ خود عامل 

چاپ میزان . اصلی این انبساط پولی ست
نامعلوم تراول چک بدون بلوک کردن 

معادل اسکناس توزیع این تراول ھا در 
تھ؛ افزایش سرسام آور میان افراد وابس

بودجھ ی ارگان ھای نظامی و امنیتی در 
کنار کاھش شدید حمایت از نیازھای اولیھ 

استمرار طرح تعدیل اقتصادی (ی مردم 
رفسنجانی بھ شیوه ی آزادسازی پر فشار 

، نھ فقط بھ بھبود معیشت مردم )قیمت ھا
نینجامیده است؛ بل کھ بر اساس یک 

ئولیبرالی ھر جا برنامھ ی تجربھ شده ی ن
کھ سیاست ھای مونتاریستی بانک جھانی 
و صندوق بین المللی عملیاتی شده است 
بھ شیوه ی وحشتناکی فاصلھ ی طبقاتی 
عمیق تر گردیده است با تاکید بر ھمین 
سیاست ھا، حتا اگر تخمین مرکز پژوھش 
ھای مجلس را بپذیریم و نرخ تورم سال 

ال درصد بدانیم سو ۴۵جاری را ھمان 
اساسی این است کھ اگر قرار است 

ھزار  ٣٠٣(کارگران با این دستمزد جدید 
در سالی امرار معاش کنند کھ ) تومان

درصد است، آن گاه با  ۴۵تورم آن 
افزایش حقوق مبتنی بر تورم بھ اصطالح 

درصدی سال گذشتھ چھ گونھ معنادار  ١١
  خواھد بود؟ 

با حداقل حقوق : این منطق دولت است
، اجناس خود را بھ ٨٩و بمیر سال بخور 

! رویایی است! بخرید؟ ٨٨قیمت سال 
بھ عبارت دیگر با ! متناقض نیست

دستمزد و پول بی ارزش شده و تورم زده 
ی امروز اجناس مورد نیاز خود را بھ 

با این استدالل !! قیمت دیروز بخرید
تومان  ٧دولت باید نرخ دالر را ھمان 
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ایشان رابھ ضرورت ترک زراعت باید 
اعت کنند و بعد از آن کھ ترک زر. کرد

» محصول نباشد، شما چھ خواھید کرد؟
م .ارشاد الزراعھ، نسخھ ی خطی بانو ا(

این عبارات در کتاب دو جلدی / پشچروا
تاریخ عصر مغول پتروشفسکی نیز با 

: ک بھ. ن. تفصیل بیشتری آمده است
نظریھ ی انحطاط از "مقالھ ی مبسوط 

، بھ ھمین قلم "منظر سعدی و ابن خلدون
ھ مجلدات سعدی شناسی، در مجموع

  )  ١۵٦ ١۵٨: ، صص١٢ج
بی تعارف بگویم کھ ھیچ تفسیر 
ھرمنوتیکی و اپیستمولوژیکی در کار 

این متن گویاترین و شیواترین . نیست
وصف حالی ست کھ می توان از سیاست 

کافی . ھای خانھ ی کارگر بھ دست داد 
ست ادبیات نثر را کمی امروزی و 

یا جای معاصر کنید و ضمن تعویض 
گزینی فاعل، واژگان جامعھ ی صنعتی و 

. سرمایھ داری را معادل سازی نمایید
بند (= نان و غذا : امتعھ. کارگر: رعیت

نیاز زنده گی : قانون کار ٤١ماده ی  ٢
علوفھ، مرسوم و ). خانواده ی کارگری

گاو و . توسعھ: آبادانی. کاال: محصول
بی : ترک زراعت. وسایل تولید: تخم

. پراگماتیسم: جمیع مصالح. جباریکاری ا
  . صنعت: زراعت. کار: سعی و کار

غازان . بحث پیچیده یی در کار نیست
خان مغول اصالح طلب بود و خانھ ی 
. کارگر ما نیز ایضًا اصالح طلب است

ھر دو جریان در دفاع از سازمان قدرت 

حاکم و بھ تبع آن حفظ منافع طبقاتی خود 
ھمگرا، فرمان  بھ کارگزاران تحت امر یا

می دھند یا توصیھ می کنند کھ با استثمار 
یکی . شدید، نیروی کار را نابود نکنند

برای بھسازی نظام تولید فئودالی کھ بر 
چنگیزخان و دار (اثر حملھ ی پدران خود 

متالشی شده بود، دیگری ) و دستھ اش
برای عبور از یک دوره ی جدید انباشت 

ری ایران، سرمایھ و انکشاف سرمایھ دا
یکی دستور می دھد بھ رعیت امتعھ عطا 
فرمایند و دیگری پیش نھاد می کند حقوق 

فقط (کارگران را تا پانصد ھزار تومان 
. افزایش دھند) درصد زیر خط فقر ۵٠

اولی می داند کھ رعیت گرسنھ بھ کوه و 
بیابان می گریزد و دومی نیز آگاه است 

ادر کھ کارگر فرو غلتیده بھ تھ خط فقرق
بھ ایجاد ارزش اضافھ ی مطلوب و بھره 

رسانھ ی اولی . وری حداکثری نیست
ارشاد الزراعھ است و رسانھ ی دومی 

  .!!! سایت ایلنا

  حداقل دستمزدھا و چماق تورم 

دولت و شورای عالی کارمزدی اش بر  
این باورند کھ افزایش حقوق کارگران، 

ادعایی . نرخ تورم را افزایش خواھد داد
و واھی کھ چندان محتاج احتجاج پوچ 
با این ھمھ اشاره بھ چند نکتھ الزم . نیست
طرح نئولیبرالی تحول اقتصادی . است

کھ بھ مناقشھ یی میان ) حذف سوبسیدھا(
مجلس راست و دولت اولترا راست تبدیل 
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پیشاپیش از حمایت ھا و تالش ھای  
کارگران ھفت تپھ و دیگر کارگران 
تشکر میکنم و امیدوارم با اتحاد و 

د ھمبستگی ھر چھ بیشتر در راه ایجا
تشکل ھای مستقل کارگری خود تالش 
کنیم تا بتوانیم بھ حقوق و خواستھ ھای 

  .برحق خود دست پیدا کنیم

  بھ امید اتحاد روزافزون کارگران

  علی نجاتی

رئیس ھیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر 
  ھفت تپھ

  ٨٨ابان ماه  ١۶شنبھ 

  

استقالل مالی تشکل ھای کارگری و سنت 
رگریھای حمایت مالی کا

  علیرضا عسگری مرند 

انتشار این مقالھ ، ھمزمان شد با درگذشت یدالھ  
  خسروشاھی

 نوشتھ را تقدیم میکنم بھ او و یادش و بلندای 
آرمان کارگران با   مبارزی کھ برای شرافتش،

  .تمام توان کوشنده بود

  :اشاره 

در نوشتھ ای کھ در پی مالحظھ میکنید 
این   تالش شده است بھ ترتیب روی

موارد در حد توان و حوصلھ ی این 
  :،تمرکز و جمع بندی شود)١(نوشتار

اشاره ای بھ مفھوم تشکل مستقل  - 
  کارگری

روش ھای سرمایھ داری برای  -
  تضعیف تشکل کارگری و یا نفوذ در آن

چرا و چگونھ سرمایھ داری از طریق  -
مسائل مالی تشکل ھای کارگری یا 

  د ؟افرادی از ان را فاسد میکن

منابع مالی وابستھ بھ سرمایھ داری چھ  -
  نقشی را ایفا میکنند ؟

چرا اصولی ترین منبع کمک مالی حق  -
  عضویت اعضا است ؟

حالت اضطراری برای دریافت کمک  -
  مالی خارج از حق عضویت چیست ؟

پیش " چرا کسانی حالت اضطرار  -
  !اعالم می کنند ؟ " ھنگام 

ک ھایی در حالت اضطرار چگونھ کم -
باید از دیگر کارگران و یا تشکل ھا 

  گرفت ؟

چرا در حالت اضطرار ، فراخوان  -
باید شفاف  مالی و دریافت کمک مالی ، 

  باشد ؟
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چرا کمک مالی و فراخوان ان باید  -
  علنی باشد ؟

چرا فراخوان و دریافت کمک مالی  -
  باشد ؟  باید فراگیر و گسترده 

منبع ( چرا کمک مالی از تک منبع  -
  سنتی کارگری نیست ؟) واحد

چرا فراخوان و دریافت کمک مالی  -
  رو بھ تمام کارگران باشد ؟ باید 

تایید و یا تصویب منبع یا نحوه ی  -
کمک مالی چرا باید توسط اکثریت 

انجام  کارگران و نھ فقط تعدادی خاص
  گیرد ؟

  کدامند ؟ " مجاز" منابع کمک مالی  -

دھی ، شفاف اعتماد سازی ، گزارش  -
  سازی در مورد کمک مالی

چرا در مسالھ کمک مالی نباید امر  -
  واسطھ گری و داللی وجود داشتھ باشد ؟

و چرا واسطھ گری و داللی در   
ارتباطات کارگری سنتی ضد کارگری 

  است ؟

اھمیتِ  روش ھای صندوق ھمیاری و  -
حمایت مالی و صندوق ھای تعاونی و 

  اعتصاب 

کارگران کھ با : بحث  پیش درامدی بھ 
فروش نیروی کار خود امرار معاش 
میکنند و بھ جز این راه ، طریقی دیگر 
برای زنده ماندن ندارند ، تنھا و تنھا یک 
راه برای غلبھ بر این وضعیت استثمار 
گرانھ دارند؛کارگران باید با اگاھی و 
اتحاد میان خودشان، دست اندر کار ایجاد 

ی خود شوند و تشکل ھای مستقل کارگر
ھر روز بیشتر و بیشتر بھ مبارزه علیھ 

  )٢.(این نظام سرمایھ داری برخیزند

یکی از اموری کھ در تشکل ھای  
کارگری باید مد نظر قرار بگیرد مسائل 
مالی ، استقالل مالی و نحوه ی دریافت 
کمک مالی و سنت ھای مربوط بھ آن 

استقالل مالی از سرمایھ داری و .است
و نھاد ھای سرمایھ داری و بھ دولت ھا 

دور بودن از ھرگونھ نفوذ و تاثیر 
بحثی ) و کارفرمایان( سرمایھ داری 

است کھ باید بھ طور مداوم پیگیری ، 
  .ترویج و تثبیت شود

طبیعتا کارگران باید بتوانند از سنت ھای 
کارگری مطابق با منافع طبقاتی خود 
استفاده کنند تا در بھ دست اوردن 

ھا و مطالبات خود ،پیروز  خواستھ
در این نوشتھ بھ اختصار در باره .شوند

ی سنت ھای مالیِ  کارگری و خطراتی 
مسیر  کھ در در مقابلِ  کارگران در این 

  .وجود دارد بحث خواھد شد
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ی روی کرد اصالح طلبانھ ی غازان 
این امیران مغول . خان و الجاتیو است 

معتقد بودند باید بھ گونھ یی با رعایا و 
شود کھ ) مدارا؟(کشاورزان برخورد 

) کار مزدوری(رده گی توش و توان ب
بھ عبارت دیگر . خود را از دست ندھند

زیر فشار طاقت فرسای کار از یک سو 
چرا . و گرسنھ گی از سوی دیگر نمیرند

کھ در این صورت نھ فقط کل نظام تولید 
از بین خواھد رفت بل کھ اساسًا قوم و 
قبیلھ ی ایلخانان نیز ناچار از تبعات 

ن و شراب قحطی صدمھ خواھند دید و نا
بھ این نقطھ . شان بھ مضیقھ خواھد افتاد

رجوع معتبر تاریخی توجھ کنید تا در 
قیاسی واقعی موضع عینی خانھ ی کارگر 
  . بھ دست تان بیاید

بھ طور کلی با شناختی کھ از جامعھ ی 
طبقاتی نیم گاه تاریخ اجتماعی ایران 

داریم می توانیم رعیت را ) عصر مغول(
ر، فرودست و بھ یک طبقھ ی مولد، ندا

باور طبقھ ی تحت ستم زندان سھ گانھ ی 
منظورم . اصحاب قدرت بھ شمار آوریم

از سھ ضلع قدرت بھ ساده گی عبارت 
، )دھگانان(فئودالیسم شرقی : است از

در . قدرت نظامی ایلخانی و ایلغاری
ق، رشیدالدین فضل .ھـ ٦٧٠حدود سال 

اهللا ھمدانی کھ خود از نخبھ گان عضو 
قھ ی استثمارگر و وابستھ بھ دربار طب

قدرت حاکم بوده است وصف حال طبقھ 
را چنین بھ ثبت رسانده ) رعایا(ی مولد 

در والیت یزد یکی از مالک بھ «: است

دیھی رفت تا باشد کھ از ارتفاع ملکی کھ 
ھر چند سعی . داشت چیزی تواند ستد

نمود در سھ شبانھ روز ھیچ آفریده از 
دست آورد نتوانست و کدخدایان را بھ 

ھفده محصل صاحب برات و حوالت در 
میان دیھ نشستھ بودند و دشتبانی؛ و دو 
رعیت را از صحرا گرفتھ بودند و بھ دیھ 
آورده و بھ ریسمان درآویختھ، می زدند ، 

رشیدی (» .تا دیگران را بھ دست آورند
  ) ١٠٣٠، ص ١٣٣٨

دو نفر نیروی مولد در مقابل . جالب است
و این یعنی ! ر صاحب ثروتھفده نف

رعایا تحت فشار سنگین استثمار تار و 
در ھمین دوران غازان . مار شده بودند

خان بھ لشکریان خود دستور می دھد اگر 
می خواھند ھم چنان از خوان تولید ببلعند 
باید کھ حقوق اولیھ ی رعایا را رعایت 

تا امروز جانب رعیت «: توجھ کنید. کنند
اگر مصلحت باشد . مرعی می داشتیم

بیایید تا ھمھ را غارت کنیم و ھیچ چیز را 
از امتعھ و غیره بدیشان نگذاریم، اما بھ 
شرط آن کھ دیگر علوفھ و مرسوم نطلبید 
و اگر بعد از این یکی از این نوع التماس 
را از من کند، او را در حال بھ سیاست 

ترتیب و جمعیت و جمیع مصالح ... رسانم
ادانی از سعی و کار رعایا ما و شما و آب

و . باشد و از زراعت و کار و تجارت
چون ایشان را غارت کنیم، آن زمان این 
چنین توقعات از کھ توان کرد؟ و شما 
اندیشھ کنید کھ اگر گاو و تخم از رعایا 
بستانیم و غالت ایشان را بخورانیم، 
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رقم پیش نھادی دبیر کل خانھ ی کارگر 
ین راستا در ھم. ھزار تومان است ۵٢٦

سایت ایلنا نیز برای تثبیت موضع 
خود بھ این شعار پر آب و " پرولتری"

کارگران « : لعاب؛ تب و تاب می دھد کھ
  » .نصف مزد واقعی را می گیرند

شورای  ٨٨در آخرین روزھای سال 
عالی کارمزدی پشت درھای بستھ تشکیل 
جلسھ می دھد و بھ استناد دو مولفھ ی 

قانون کار، یعنی  ٤١مطروحھ در ماده ی 
نرخ تورم و نیاز زنده گی خانواده ی 

ھزار  ٣٠٣کارگری، مبلغ شگفت ناک 
تک تومان را بھ عنوان  ٤٨و

. حداقلکارگران بھ تصویب می رساند
شورا آخرین نرخ تورم اعالم شده توسط 

در کل  ١٣٨٨بانک مرکزی در بھمن 
بر کسی . می پذیرد ٣/١١کشور را 

رخ تورم در پوشیده نیست کھ میزان ن
ایران ھیچ گاه بھ درستی دانستھ نبوده 

وجھ بارز صحت این مدعا . است
مشاجرات پیرامون اندازه ی این نرخ در 
جریان مناظرات انتخاباتی ریاست 

جایی کھ موسوی . جمھوری دھم است
آمارھا و نمودارھای احمدی نژاد را 

می خواند و آمار و نمودار " نقش مار"
ان منبِع احمدی نژاد دیگری بھ نقل از ھم

اعالم می کرد و ) مرکز آمار ایران(
خود فاکت " ننھ جون"مھدی کروبی از 

می آورد کھ برای فھمیدن نرخ تورم 
ھمین کھ . نیازی بھ آمار و نمودار نیست

بھ  ٨٧قیمت یک کیلو گوشت از سال 

تقریبًا دو برابر شده است، موید  ٨٨سال 
من . میزان نرخ تورم صددرصدی است

" ننھ جون"ق را منصفانھ و الجرم بھ ح
جناب کروبی می دھم کھ درک آمپریک 
اش از نمودارھای مرکز آمار ایران برای 

  !! مردم کنکرت تر است
در مورد ترکیب بی ربط شورای عالی 
کارمزدی نیز کھ ھیچ گاه مدافع منافع 
کارگران نبوده است بھ ھمین اندک بسنده 

نماینده  می کنم کھ در این میز سھ ضلعی
گانی از سوی دولت، کارفرمایان و 

] دولت ساختھ" [تشکل ھای کارگری"
حضور دارند و البتھ در جریان مذاکرات 
نماینده ی دولت با توجھ بھ مواضع 
نئولیبرالی روسای خود نسبت بھ دو 
عضو دیگر در خصوص تقلیل حقوق 
کارگران بھ مراتب تنگ مایھ تر عمل می 

سطوح مختلف باری برای تفکیک . کند
کار ـ (بحث و تعلیل مواضع طرفین دعوا 

بھ بخش بندی موضوع می ) سرمایھ
. پردازم

  اصالحات غازان خانی خانھ ی کارگر 

فھم این نکتھ کھ در این نبرد طبقاتی،ھر  
فرد و گروھی سنگ منافع طبقاتی و 
سازمانی خود را بھ سینھ می زند، چندان 

رفتار، مواضع و روی . دشوار نیست
کرد اصالح طلبانھ ی مدیران و کارگران 
خانھ کارگر در ھمین راستا تعریف می 
شود و از یک منظر تاریخی تداعی کننده 
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ِ  مورد بحث در این نوشتھ تا حد  موارد
زیادی، حداقل ھای الزم برای یک تشکل 

ای این موارد در طیف ھ.کارگری است
مختلف از تشکل ھای کارگری از 

... سندیکا و اتحادیھ و انجمن و شورا و 
  .میتواند قابل طرح و پیاده کردن باشد

مستقل از دولت ھا و  تشکل ھای 
  ...: کارفرمایان و 

تشکل ھای کارگری برای دفاع از منافع  
مستقل خود وپیشبردن مطالبات و 
خواستھ ھای خود ازدشمنان طبقاتی خود 

بھ ھمین دلیل ،تشکل ھای .قل باشندمست
باید از دولت ھا   کارگری

،کارفرمایان،نھاد ھای ضد کارگری و 
ھر گروه یا نھا دی کھ برای حمایت و 
پشتیبانی از منافع سرمایھ داری میکوشد 

  ) ٣.(مستقل باشند

-اقتصادی-در دوره ی تسلط سیاسی
فکری سرمایھ داری و مناسبات -اجتماعی

ھ داری حداکثر تالش آن ، توسط سرمای
ممکن انجام میگیرد تا تشکل ھای 
کارگری کمترین درجھ ی پایگاه 
کارگری و ھر چھ بیشتر وابستگی بھ 
وجوه مختلف سرمایھ داری را داشتھ 

  .باشند

زیرا چنانچھ تشکل ھای کارگری ھر چھ 
بیشتر در روند استقالل خود کامیاب 

باشند ، آن بنیان ھای اساسی و اصولی 
درت گیری طبقھ ی کارگر بھ برای ق

عنوان طبقھ ای در خود و برای خود 
بھ ھمین دلیل ، .مستحکم تر خواھد شد

سرمایھ داری ھمواره سعی می کند در 
تشکل ھا و نھاد ھای کارگری نفوذ کند 
تا از ھر طریق ممکن ان را از ھرجھت 
گیری مطابق با منافع طبقاتی کارگران 

چسب باز دارد و تنھا ظروفی با بر 
کارگری ولی تھی از اراده و خواستھ و 

   .مطالبات کارگری باقی بگذارد

سرمایھ داری نھ تنھا سعی در سرکوب ، 
تھدید ، ارعاب و یا تطمیع افراد متشکل 
شده در یک تشکل کارگری را می کند 
بلکھ در کنار آن نیز ، تالش میکند با 
موازی سازی ، تشکل ھایی کھ خود 

حمایت می کند را بھ ساختھ و پرداختھ و 
عنوان جایگزین ، بھ کارگران تحمیل 

   .کند

سرمایھ داری از نفوذ در ھر تشکل 
اینکھ .ِموجود فروگذار نمیکند کارگری 

ان تشکل کارگری در چھ سطحی است ، 
و در چھ    چقدر پایھ ی کارگری دارد 

درجھ ای از استقالل از سرمایھ داری 
کند است ، برای سرمایھ داری فرقی نمی

، نظام سرمایھ داری بیشترین تالش خود 
را میکند کھ حداکثر نفوذ خود را در ان 
تشکل داشتھ باشد ؛ ھر درجھ ی بیشتر 
نفوذ سرمایھ داری بھ مفھوم موفقیت 



٢٨ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

و بھ ھمین ترتیب ھر درجھ .بیشتر اوست
تالش و مبارزه ی کارگران برای 
کارگری نگھ داشتن تشکل شان موفقیتی 

ب راندن سرمایھ داری است برای بھ عق
    .و پیروزی برای کارگران

بستھ بھ اینکھ توازن قدرت طبقاتی بھ چھ 
شکل باشد ، سرمایھ داری گاه در کنار 
دیگر تشکل ھایی کھ تماما در خدمت 

اگرچھ کارگری  –سرمایھ داری نیستند 
اقدام بھ ایجاد تشکل ھایی   –ھم نیستند 

متناسب با خواست و منافع خود می کند 
چنانچھ توان اش را داشتھ باشد بھ   و

کمک فضای سرکوبِ  حداکثری خود ، 
ی شرکت " اجازه" تنھا بھ کارگران  

ِ  سرمایھ  کردن در تشکل ھایی کھ خود
و یا .داری بنا کرده است را می دھد

تشکل ھایی را ایجاد میکنند کھ اساسا 
برای خدمت بھ منافع سرمایھ داری بھ 

ای اسالمی کار در مانند شور.کار بیایند 
  .ایران

از طرفی سرمایھ داری در سطح جھانی 
نیز سعی میکند نھادھای کارگری مطابق 

کند تا با یارگیری   با میل خود را ایجاد 
در میان جنبش کارگری در کشور ھای 
مختلف بتواند در جنبش ھای کارگری ان 
کشور ھا نفوذ کرده و حرکت کارگران 

جھت را در جھت منافع خود و در 
. خیانت بھ منافع کارگران بھ پیش ببرد

ِ  سازشکار با دولت  نھاد ھای کارگری

ھای سرمایھ داری ، با انواع اسامی و 
ترفند و اشکال و با کمک پول و تبلیغ و 
رسانھ ھای سرمایھ داری ،با حمایت نھاد 
ھای سرمایھ داری جھانی بھ وجود می 

   .آیند و تقویت می شوند

م است بھ خاطر داشتھ کارگران ایران الز
باشند کھ در دیگر کشور ھا بھ این شکل 

کارگران ، شادمان و کامیاب   نیست کھ
می توانند از تشکل ھای مستقل بھره 

اوضاع در انجاھا نیز بر وفق مراد .ببرند
اما در این ادعا . طبقھ ی کارگر نیست 

میتوان مطمئن بود کھ شورای اسالمی 
نی کھ تماما کار و یا تشکل ھایی اینچنی

و بھ  –وابستھ بھ کارفرما ھا و دولت 
اعتباری وابستھ و کارپرداز سرمایھ 

ھستند ،مطلقا تشکل مستقل  –داری 
  .کارگری نیستند

سرمایھ داری می کوشد در ھر جا بستھ 
سیاسی  –اجتماعی  –بھ شرایط تاریخی 

و اقتصادی آن جامعھ و متناسب با قوای 
ِ درجھ ی  طبقاتی در انجا و با احتساب

فعالیت آگاھانھ ی کارگران در امر 
مبارزه طبقاتی ، تشکل ھای کارگری 
موجود در ان جامعھ را بیش از پیش 

   )۴. (فرمانبردار خود کند

سرمایھ داری ، درھر جا بھ تبلیغِ  تشکل 
ھای مدافع سھ جانبھ گرا میپردازد و در 
کنار آن با نفوذ در این تشکل ھا و یا 
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شکوه برگزار کنیم ،ولی در طول این 
مدت یک بار را توانستیم خوب 

  . برگزارکنیم

با توجھ بھ این کھ شما فعال کارگری 
ھستین چھ لزومی داشتھ کھ سندیکاتون 

  مارس برگزار کنھ ؟ ٨مراسم 

مارس را برگزار  ٨سندیکا مراسم 
اما ما خودمان و با کمک . نکرده است 

من . زنان شھر این کار را انجام دادیم
زن . اعتقاد بھ برابری زن و مرد دارم 

ھا بخش اعظمی از جامعھ را تشکیل 
میدن، دوشا دوش مردان ھستن، در کار 

ان خونھ سھیم ھستن، بیشترین کار را زن
ولی حقوق نمیگیرن ، من   انجام میدھند 

. را خواستارم احقاق حقوق اونھا
خود برسند  امیدوارم یھ روزی بھ حقوق

.  

صحبت . آقای عبدی پور خیلی ممنون
ھایی کھ کردید باید بھ عنوان بخشی از 
تاریخ جنبش کارگری ثبت بشھ و بھ 
عالوه باید از این تجربیات درس 

بھ خاطر زحماتی قدردانی میکنم .گرفت
کھ تا کنون کشیدید و از اینکھ با ما بھ 

اگر نکتھ ای دارید در .گفتگو نشستید
  .اخر گفتگو ،بفرمایید

قدردانی میکنم از شما کھ زحمت کشیدید  
و از اینکھ کھ این فرصت رو در اختیار 

من امیدوارم کھ تشکل ھا ی .من گذاشتید
کارگری ایجاد شوند وبھ یک شورا یا 

ادیھ کارگری مستقل ارتقا پیدا یک اتح
  .ممنون و تشکر.کنھ

    !زنده باشید 

  

نظام دسپوتیک دستمزد کارگران

حاال دیگر آِش حداقل دستمزد کارگران 
چندان شور شده است کھ صدای 

خانھ . کارفرمایان را نیز در آورده است
ی کارگر بھ طرزی سخت سخاوتمندانھ 
دویست ھزار تومان روی مبلغ تصویب 

می " شورای عالی کارمزدی"ی شده 
خانھ " کارگر پناھی"گذارد و برای اثبات 

ی خود از مبلغ پانصد و اندی ھزار 
رئیس فراکسیون . تومان دفاع می کند

کارگری مجلس شورای اسالمی بھ 
منظور نجات کارگران از خطر مرگ 
ناشی از گرسنھ گی سِر کیسھ ی بخشنده 

  : گی خود را چنین ُشل می فرمایند
ز زمان پایان یافتن جنگ ھیچ گاه مزد ا«

کارگران بر مبنای سبد ھزینھ کاالھای 
بر . شاخص کارگران افزایش نیافتھ است

مزد حداقل  ٨٩مبنای این سبد برای سال 
کارگران باید از دو برابر حداقل مزد 

  » .کنونی بیشتر باشد
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چیزای دیگھ بذارید، ھم درآمد بیشتری
داشتھ باشین و ھم خانوادتان در رفاه 

  .بیشتری باشن

 این حق طبیعی.چرا من میتونستم
خودشونھ کھ این توقع رو داشتھ باشن، 

 ,ولی ما با ھم بحث کردیم در این مورد،
و ھیچ وقت سد نبوده.و ھمسرم قانع شده

من بھ این اعتقاد . در مقابل کارای من  
دارم کھ باید فعاالن کارگری بھ فعالیت 
ھای کھ می کنند و این فعالیت ھا در 
اختیار اکثریت جامعھ است توجھ داشتھ 

ند و بر این اساس من بھ جای اینکھ باش
یھ کار دیگری را جھت رفاه بیشتر 
خانواده دست و پا کنم ، فعالیت کارگری 

مردم . می کنم و بھ آن ھم اعتقاد دارم 
دنبال سرمایھ و سود ھستند اما من دنبال 
کمک بھ کارگران جھت احقاق حقوق 

   .خود 

یعنی در مورد فعالیت ھاتون با 
رزندتون صحبت میکنین خانومتون یا ف

  و اونھا قانع میشن ؟

حتی پسرم ھمراھی . بلھ قانع شدند
مثال من پول تو جیبی بھش میدم .میکنھ

تومن  ۵٠٠روزانھ ، کھ بره مدرسھ 
دوتا بیسکوییت جیره بھش میدم کھ
موقعی کھ ما . میتونھ باھاش بخره 

کمک بکنیم بھ کارگران ھفت    خواستیم
گفت چھار روز  تپھ،پسرم پیشنھاد داد و

روز ازین پول جیبی خودم را ، این  ۵،
تومن را، میدم برای کمک  ۵٠٠روزی 

این نتیجھ صحبت .بھ کارگران ھفت تپھ
ھای منھ کھ با پسرم داشتم، با پسری کھ 
کالس چھارم ابتداییھ ، تونستم حتی اون 
پسر خودم رو قانع کنم کھ دوش بھ دوش 

باشھ من در کنارم باشھ، از من بیزار ن
،اعتراض ھم بعضی وقتا شده، میگھ بابا 
حداقل در ماه دو روز منو ببر جایی ، 
باور کن در طول این ده سالی کھ این 
پسرم بھ دنیا امده من فقط تونستم پارسال 
تابستان ایشون رو بھ سفر سھ چھار 

  .روزه ببرم

یکی از مراسم ھایی .آقای عبدی پور  
مراسم کھ ھر سال برگزار میشھ ،یکیش 

  درستھ   مارسھ  ٨

  بلھ-

در مورد این مراسم ھم اگر ممکن است 
  !یک توضیح مختصر بدید لطفا

مارس من ھمیشھ کنار  ٨در مراسم 
اعضای خانواده ام ھم .خانوادم بودم 

خودشان تالش کرده اند برای این قضیھ 
در مراسم ھا شرکت کردیم، حتی مورد . 

وھا بی حرمتی نیروھای انتظامی و نیر
عکس برداری   اطالعاتی قرار گرفتیم،

ازمون شده، فیلم برداری شده، ما خیلی 
تالش کرده ایم کھ این روز را ھم با 
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رگری ،راه را بر ھرگونھ تشکل کا
تقویت جنبھ ھای کارگری و منافع 
طبقاتی انان سد میکند و در عوض بھ 
تقویت گرایشات ھمسو با منافع خود می 

و یا مثال در ایران ، تالش میکند  . پرازد
ممکن " ھر جوانھ ی تازه روئیده ای کھ 

است از ان روندی احتمالی برای " 
ل دستیابی بھ تشکل و یا تشکل ھایی مستق

بھ دست آید را درجا بسوزاند و ھرگونھ 
اقدام در این مورد را با شگردھای 

قضایی و یا فشار  –مختلف امنیتی 
بھ ناکامی  –مثل اخراج  –اقتصادی 

   .بکشاند

آگاھی  -ھر چھ بیشتر -البتھ کھ رشد 
در میان کارگران ، اتحاد و  طبقاتی 

ھمبستگی آنان و اراده برای سازمانیابی 
نان می تواند و باید کھ در در میان ا

مقابل تھاجمات سرمایھ داری نھ تنھا ھر 
روز آن را بھ عقب براند بلکھ بھ سمتی 
برود کھ ھر تشکل کارگری در روند 
مبارزه ی آگاھانھ ، دستھ جمعی و در 
طول زمانِ  خود ، بیشتر و بیشتر مستقل 
شود و با تکیھ ی ھر چھ بیشتر بر بدنھ 

استای منافع ی کارگری خود و در ر
  .طبقاتی انان ، حرکت خود را تقویت کند

مسائل مالی و : ورود بھ بحث اصلی  
  سنت ھای حمایت مالی 

  : نفوذ سرمایھ داری از طریق مالی  

یکی ازراه ھای ھمیشگی کھ سرمایھ  
داری میتواند بھ واسطھ ی آن در تشکل 
ھا و نھاد ھای کارگری نفوذ کند ، مسائل 

  .الی استمالی و ارتباط م

دولت سرمایھ ( برای سرمایھ داری 
داری ، کارفرماھا و نھادھای وابستھ بھ 

، پا نگرفتن و یا تقویت نشدن تشکل )انھا 
ھای مستقل کارگری یک امر حیاتی 
است و اصولن ادامھ ی حیات اش نظام 
سرمایھ داری ، بدان وابستھ است ، 
بنابراین برای جلوگیری از پا گرفتن و 

کھ  –ل ھای مستقل کارگری تثبیت تشک
زیر بنای یک سازمان ، حزب یا نھاد 

 –سراسری طبقاتی کارگران است 
صرف کردن مقداری اندک از ثروت 
سرمایھ داری یک سرمایھ گذاری مطمئن 
،کم ھزینھ و اجتناب ناپذیر محسوب 

  .میشود

سرمایھ داران برای خریدن و وابستھ 
 کردن فرد یا افرادی از میان کارگران و

یا تشکل ھا و نھاد ھای کارگری با انواع 
از جملھ ( روش ھا ، شکل ھا و بھانھ ھا 

، ھمیشھ و سنتا ) کمک مالی و غیره 
   .تالش کرده اند

مواقع اضطرار برای کارگران ، از 
جملھ زمان ھای اخراج ، زندانی شدن ، 
اعتصاب و یا زمانی کھ کارگر یا 
 کارگرانی بھ نمایندگی کارگران انتخاب
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دولت ھای سرمایھ (  میشوند، برای 
و در یک کالم ) داری و کارفرماھا 
،بھترین و مناسب  برای سرمایھ داری 

ترین زمان آغاز ارتباط و ایجاد وابستگی 
البتھ کھ مسالھ . مالی در کارگران است

مالی تنھا راه نفوذ ، تطمیع و یا  ی 
خریدن و وابستھ کردن کارگران نیست 

   .ان استاما قوی ترین آن

سرمایھ داران ، دولت ھای سرمایھ داری 
، نھاد ھای سرمایھ داری و یا تشکل ھای 
سرمایھ داری کھ حتا ممکن است عنوان 

در   ھای کارگری را نیز یدک بکشند ،
انواع و اقسام پوشش ھا و عناوین و بھ 
بھانھ ھا و مناسبت ھا و از طرق مختلف 

لی و بھ اشکال علنی و پنھان ، منابع ما
را در حد و اندازه ھای گوناگون و 
متناسب با شرایط مختلف ، بھ کارگران 
و تشکل ھای کارگری معرفی میکنند و 
سعی در جذب افرادی از میان کارگران 
می کنند تا بتوانند از طریق پرداخت 

انان را ... و   مقداری کمک مالی ، وام
  .بھ خود وابستھ نمایند

ر کردن این در ادامھ، آنان با گسترده ت
و با کمک گفتھ و ( وابستھ سازی مالی 

ناگفتھ ی دیگر ھمدستانشان مثال دولت ھا 
ان با  ،یعنی تلفیق این فاسد سازی ھا 

شگردھای دیگر مانند سرکوب ھای 
علنی و یا تھدید و ارعاب دیگر کارگران 

، در مجموع بھ خنثی سازی تحرکات )

کارگران و تشکل ھای کارگری 
تھ بھ اینکھ چقدر حرکت بس. بپردازند

کارگران و اقدامات انان در تشکل شان 
قوی و جدی تر باشد ، سرمایھ داری 
منابع مالی بیشتری را برای پروژه ھای 
فاسد سازی کارگران و تشکل ھای انان 

  .اختصاص میدھد

حق عضویت منبع اصلی مالی در تشکل 
  :ھای کارگری 

ویا بھ انان  –کسانی تصور می کنند  
کھ کارگران  –ونھ نمایانده می شود اینگ

می توانند از ھر منبع مالی کمک دریافت 
و در جھت منافع " (سالم " کنند اما 

این یک توھم . بمانند  ) کارگری باقی 
ِ  آن افراد است برای  است و یا توجیھ
دریافت کمک مالی یا اعتبارات مالی و 

  .غیره

کھ  -، یا گروھی  یا تشکل  -کارگر 
دافع حقوق کارگران و ھم طبقھ بخواھد م

در صورت  –ای ھای خود باشد باید 
از  –ضرورت برای دریافت کمک مالی 

آنان " مدیون "   کارگران تامین شود تا
کسی کھ . باشد و پشت بھ منافع انان نکند

از سرمایھ داری یا نھاد ھای وابستھ بھ 
سرمایھ داری تامین مالی شود ، الجرم 

ھ داری و پشت بھ رو بھ منافع سرمای 
   .کارگران و منافع انان خواھد داشت
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بعد . شدید با فعالیت کارگریبعد آشنا. 
ت مدیره یأھ عضو. از کار اخراج شدید

وبا این . ی سندیکای خباز سقزشدید
کھ بھ دست آوردین دستاورد ھایی

عالوه بر این کھ خودتون آموزش 
دیدین، رشد کردین، کمک کردین بھ 
کارگران و از اونا ھم کمک 

 ١١شھرک دستاورد ھایی مثل.گرفتین
گالن ، شرکت تعاونی مصرف ، قرارداد 
دستھ جمعی، بیمھ ، آموزش و ھمھ 

بھ واردی کھ در موردش صحبت کردیمم
اضافھ عضویت در یک تشکل دیگھ بھ 

ھمھ این کارھا . اسم کمیتھ ھماھنگی 
در  .وقت و فرصت خیلی زیادی می خواد

جا بھ جای ھمھ این اتفاقات و مبارزاتی 
کھ شما دارید ،بھ شما از طرف دولت و 

احتماال کارفرما و عوامل امنیتی و غیره
ادی اومده ؛ دست فشارھای خیلی زی

گیری و فشار و آزار و اذیت و فحش و 
  .غیره و غیره

یک سوال شخصی تر،شما بھ عنوان 
یک فردی کھ خانواده دارید، زن و 

خانوادتون چی میشھ در   فرزند دارید
کنار این مبارزاتی کھ دارید انجام میدید؟ 

ھمھ اونا مطمائنا خیلی اذیت میشن؛ آیا
باعث شده کھ  این کارا کھ شما کردین

خانوادتون بھ حال خودشون رھا بشن؟ 
یا بھ ھمسرتون یا بھ فرزندتون نتونید 

خانوادتون آیا ھمراھی رسیدگی بکنید؟
    میکنن با شما ؟ وضعیت چھ جوریھ؟

خانواده من . بلھ در رابطھ با خانواده
بسیار خوب بودند ھمیشھ و من را 

مثال در تجمعی کھ داشتیم .ھمراھی کردند
خانواده ی خودم و . ای ھمون زمینبر

یعنی من موفق .مادرم در کنارم بودن
شدم حتی مادرم در رابطھ با این کارایی 
کھ من کردم ، خود خانوادم حتی 
اطرافیانم فامیل ، خیلی اعتماد بھ من 

برام پیش اومده بکنن و ھر گاه مشکلی
وخود . اطرافیانم بی تفاوت نبودند

ی زجر دیدن خانوادم باوصف اینکھ خیل
جلوی  - و خیلی بی حرمتی بھشون شده 

ادارات موقعی کھ دستگیرمی شدیم، 
ولی  -موقعی ھم کھ در فشار مالی بودم 

علیرغم اینھا ھیچ وقت خانوادم منو رھا 
نکردن و در کنارم بودن و ھمین حاال 
خود خانومم در کنارم ھست، برای تمام 
روزھای مناسبت دار،مسائل کارگری ، 

کھ بگم شماھم دعوتی ،ھرجاییجلسات 
بیا بریم اونجا ،ھمیشھ ھمراھم بوده و 

در کل باید گفت فعالیت ھای ما . ھست
ما بدون . با ھمکاری خانواده بوده 

خانواده نمی توانیم کاری انجام دھیم و 
   .من از کل خانواده متشکرم 

این فعالیت ھایی کھ میکردین باعث 
نواده نشده کھ شما وقت کمتری برای خا

تان بزارین ؟ آیا اونا ناراحت نبودن از 
و فشار این کھ شما وقت کم میزارین

اومده بھشون؟ شما میتونستید این وقتی 
کھ برای فعالیت میگذارید رو برای 
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ن اتفاقات و اعتراضات مربوط بھ یا 
  ؟ بود ین در چھ سالیزم

   ١٣٨۴سال 

زمین را چطور واگذار کردید برای اینکھ 
  ؟حقی از کسی ضایع نشود

کسی ضایع نشود ما برای اینکھ حقی از 
برابر فیشھای واریزی امتیاز بندی کردیم 

صندوق جا دادیم  ۴و کلیھ قطعات را در 
و ھر صدوق شامل افرادی بود کھ امتیاز 

صدوق یک " مثال. آنان مساوی بود 
برای کسانی بود کھ پول را زودتر از 
ھمھ بھ حساب تعاونی واریز کرده بودند 

و چھار  ٣ -٢و بھ تریب صندوقھای 
  شھرک  قرعھ کشی شدند و اسم آن را

یعنی روز . اردیبھشت گذاشتیم  ١١
  ) گوالن  ١١. ( جھانی کارگر

اذیت نکردن یا نگفتن این اسم راعوض 
  کنید؟

بھ : " یھ تابلوبزرگ گذاشتھ بودیم .چرا 
اینا " . گالن خوش آمدید ١١شھرک 

ھنوزھم .بردناومدن تابلومونو دزدیدن
ند بارھم نامھ دادیم چ.تابلو را پس ندادند

اطالعات و . تابلورا بدن ندادند .
خیلی  فرمانداری و شھرداری ھمگی 

. اوردند گفتند اسمشو عوض کنینفشار
حتی توی برگھ . اسمشو عوض نکردیم

 ١١واگذاری ھا ھم االن نوشتھ شھرک 
، رسما خود شھرداری ھم اردیبھشت

مثال در فاز دو االن نامھ می نویسھ 
بھ رسمیت شناختھ ... النگ ١١شھرک 

  .شده

  !زنده باشید-

شما عضو کمیتھ ھماھنگی برای کمک  
 .بھ ایجاد تشکل ھای کارگری ھم ھستید

این یھ بحث مفصلی است کھ من فکر 
میکنم باید بھ یھ فرصت دیگھ ای واگذار 

یعنی شما عالوه بر این مباحثی کھ .کرد
با مسائل کارگری خبازان کھ در ارتباط

با ھم صحبت کردیم در ارتباط با االن 
بھ صورت شخصی   دیگر کارگران ھم

عضو ھستید و   دیگھ ھمدر یک تشکل
کمیتھ :"در اون فعالیت می کنید

ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل 
این خودش یک مقولھ ی " ھای کارگری

برای تاریخ واقعا. جداگانھ ای است
مبارزات کارگری و تبادل تجربیات و 

کارگری این قضیھ ھم باید ثبت آموزش 
  .بشھ

  :اما بھ عنوان سواالت آخر 

شما یک کارگر نانوایی آقای عبدی پور
بودید برای کمک بھ خوانوادتون و 
کمک بھ امرار معاش خانواده تان وقتی 
از سربازی برگشتید شروع بھ کار کردید 
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در تشکل ھای کارگری بنا بھ دالیلی کھ 
اشاره شد ، نقش و جایگاه کمک مالی و 
حق عضویت توسط اعضا اھمیتی 

  .اساسی و حیاتی دارد

ِ  ایجاد شبکھ  حق عضویت اوال باعث
ھای ارتباطی راس و بدنھ ی یک تشکل 

یکی از راه کارگری میشود و این مورد 
ھای تقویت ارتباط مداوم نمایندگان 

  .کارگری و بدنھ ی کارگری است

و دوما اینکھ کارگری کھ بھ تشکل خود 
مبلغی بھ عنوان حق عضویت پرداخت 

" نماید از نمایندگان و تشکل خود 
خواھد شد و بھ شکلی جدی تر " طلبکار

پیگیر نتایج فعالیت تشکل خود خواھد 
ر مشارکت مستمر چرا کھ عالوه ب.بود

در امور تشکل ، تصمیم گیری و اقدامات 
تشکل ، از جملھ آن تشکل را از نظر 

؛ و از   مالی نیز زنده نگھ داشتھ است
طرفی نمایندگان وقت در ھر تشکل از 
جملھ بھ دلیل دریافت کمک مالی 

و  –از طریق حق عضویت  –کارگران 
ِ  تامین مالی ھزینھ  بنا بر این بھ خاطر

، بھ   "جیب کارگران " عالیت از ھای ف
عنوان نمایندگان در یک تشکل مستقل 

بدھکار " کارگری ، خود را بھ کارگران 
خواھند دانست و ملزم بھ پیگیری " 

   )۵.(مطالبات کارگران خواھند بود

  دخل و خرج( گزارش ھای مالی مداوم 
بھ صورتِ  دوره ای و مداوم ، توسط ) 

ضای تشکل مسوولین مالی تشکل بھ اع
عالوه بر شفاف سازی در   کارگری ، 

چگونگی دریافت و منابع دریافت کمک 
مالی و نحوه ی ھزینھ کردن ان ، برای 
اگاھی کارگران و نظر دادن روی ان ، 
باعث می شود کھ کارگران بدانند مبالغ 
موجود نزد بخش مالی تشکل شان ، در 
چھ راه ھایی و بھ چھ شیوه ھایی ھزینھ 

   .شده است

شرایط اضطرار و جذب کمک مالی از 
    :کارگران دیگر 

تشکل ھای کارگری و یا کارگرانی کھ 
دولت ( بھ دلیل حمالت سرمایھ داری 
، در ) ھای سرمایھ داری و کارفرماھا 

موقعیتی گرفتار می آیند کھ منابع مالی 
خودشان کفایت برای رفع موانع مالی را 

ود ندارد ،باید توسط ھم طبقھ ای ھای خ
در دیگر واحد ھای کاری و تشکل ھا 

  .مورد حمایت قرار بگیرند

در واقع زمانی کھ در شرایط سرکوب 
پلیسی توسط سرمایھ داری ، تشکل ھای 

  ِ جمع اوری حق  کارگری فرصت
عضویت از اعضا را نداشتھ اند و بھ 
یکباره مورد حملھ قرار گرفتھ اند، 

رخ داده است و  " اضطراری " شرایط 
است تا از طریق فراخوانی علنی و نیاز 
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گسترده از دیگر کارگران و ھم طبقھ ای 
  .ھا ، کسب حمایت مالی شود

البتھ کارگران در اینگونھ مواقع باید 
ھمواره مراقب باشند کھ اضطراری ترین 
وضعیت ممکن ھم نباید باعث شود کھ 
انان دست یاری بھ سرمایھ داری و نھاد 

د و یا بھ ھای وابستھ بھ آن دراز کنن
چراغ سبز سرمایھ داری و عوامل و 

  .نھاد ھای ان پاسخ مثبت دھند

سنتی کھ در تاریخ مبارزات طبقھ ی 
و از جملھ در   کارگرثبت شده است

ایران و در این سال ھا قابل اجراست این 
است کھ در این گونھ موارد باید یک 
فراخوان مالی شفاف ، علنی ، فراگیر و 

  .ام کارگران دادگسترده و رو بھ تم

تھدید  پیداست کھ فراخوانی اینچنینی ،  
ھا ، فشار ھا و آزار و اذیت ھایی را از 
سوی نظام سرمایھ داری برای کارگران 
و یا خانواده ھای انان در پی خواھد 
داشت ،اما اصرار بر این سنت کارگری 
و مقاومت در مقابل فشار ھا ی سرمایھ 

 خود بخشی از مبارزات داری ، 
و البتھ ھمیشھ بوده اند . کارگری است

کسانی کھ در اثر نا اگاھی و یا بھ دلیل 
منافع خود ، این تھدید ھا و فشار ھای 
سرمایھ داری را بھانھ میکنند تا سنت 
ھای درست کارگری در مسائل مالی 
دچار خلل شود ، اما کارگران پیشرو و 

جنبش کارگری بھ خوبی میداند کھ بھ ھر 
از کمند این فشار ھا و  ترتیب باید

تھاجمات سرمایھ داری عبور کرده و ھر 
بیشتر برای تثبیت سنت ھای  روزباید 

  . کارگری مبارزه کرد

  " !پیش ھنگام " اضطرار  

نباید از نظر دور داشت    تجربھ ای کھ 
   و باید مد نظر قرار داد ، این است کھ

شرایط " پیش ھنگام " کسانی اعالم 
بدین معنا کھ نمایندگان ! اضطرار نکنند 

" بھ طور جدی " کارگران پیش از انکھ 
تالش کرده باشند کھ حق عضویت ، از 
ِ  عضو دریافت کنند ، شرایط  کارگران
ِ  سرمایھ داری  سرکوب و خفقان پلیسی
را بھانھ میکنند تا بھ این نتیجھ برسند کھ 
دریافت حق عضویت امکان پذیر نیست 

  .ریافت شودو الزم است تا کمک مالی د

البتھ کھ در اغلب موارد وجود این فشار  
ھای پلیسی صحت دارد ، اما چنانچھ 
ذھنیت مبارزاتی در راستای رسیدن بھ 
مطالبات کارگری وجود داشتھ باشد پیش 
از دریافت ھر کمک مالی دیگر ، 
کارگران و نمایندگان کارگری باید 
حداکثر تالش خود را برای دریافت 

ضای خود انجام کمک مالی از اع
ِ بھ بن بست رسیدن دریافت .دھند زمان

کمک مالی از اعضا موضوعی است کھ 
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شد و ھر روز غروب کلیھ کارھای انجام 
شده را بھ استحضار اعضا ء می 

  .) رساند

اعضا بھ اعتصاب پیوستند و شھرداری 
ھم  ٣اطالعیھ شماره . ھیچ اقدامی نکرد

صادر شد و از مردم شھر خواستیم کھ 
مردم ھر روز، نھار . از ما حمایت کنند 

برای ما تھیھ می کردند و برای ما می 
بعد از چند روز تجمع و . آوردند 

صادر شد و  ۴اعتصاب اطالعیھ شماره 
بھ استحضار اعضا رساندیم کھ اگر 
مسئوالن دولتی جواب ما را ندھند 

) ھھ لو ( اعتصاب و تجمع را در میدان 
  . برگزار می کنیم 

تامین   الن دولتی در جلسھ شورایمسئو
شھر مصوب کرده بودند کھ بھ صفوف 
ما حملھ کنند و اگر نیروھای انتظامی و 

کم بود از نیروھای بسیجی   اطالعاتی
ما تجمع را بھ راه پیمایی . استفاده شود 

تبدیل کردیم و با شعار دادن بھ طرف 
شورای شھر و فرمانداری حرکت کردیم 

ستھ شد و ما شعار درب شورای شھر ب. 
شورای بی لیاقت استعفا ء ( می دادیم 
و بھ طرف فرمانداری حرکت ) استعفا ء 

کردیم و تجمع را در جلو درب 
مسئوالن . فرمانداری ادامھ دادیم 

فرمانداری بھ ما مراجعھ کردند و بھ 
توافق نرسیدیم در نھایت از شھرھای 

بھ   دیگر استان نیرو جھت سرکوب ما

نیروھای ویژه ما . ستادند شھر سقز فر
را در جلو درب فرمانداری محاصره 
کردند و سریع ما در ھمان وقت تشکیل 
جلسھ دادیم و بھ این نتیجھ رسیدیم کھ 

بعدازظھر پایان  ۴تجمع را تا ساعت 
محمود صالحی ھمان وقت رو بھ . دھیم 

  ما در این ساعت" تجمع کنندگان گفت 
ن می تجمع را بھ پایا ١٢یعنی ساعت 

رسانیم و از کلیھ اعضا می خواھیم کھ 
بعد از " بعدازظھر مراجعھ کنند ۴ساعت 

تجمع مسئوالن نیروی حفاظت اطالعات 
ما را احضار کردند و بعد از تھدید ھای 
زیاد می خواستند کھ ما را مرعوب کنند 
اما ھیئت مدیره و بازرسان کوتاه نیامدند 
کھ در نتیجھ در ھمان ستاد بھ توافق 

میلیون تومان و ھر  ٧۵سیدیم و مبلغ ر
نفر عضو کھ بھ شھرداری معرفی می 

ھزار تومان بھ شھرداری  ۵٠شود 
 یبھ این ترتیب بھ جا. پرداخت کنند

میلیون پانصد ھزار  ٩۶با  ون یلیم ۴۶٠
   . تومان توافق کردیم 

  ن ھا چقدر است ؟ین زمیمت ایاالن ق

االن در این بازارکھ بازار مسکن کساد  
نا مرغوبش بیست    ست، زمین ھایا

میلیون تومان کمتر نیست و در بعضی 
میلیون تومان فروختھ  ۴۵از نقاط آن بھ 

  . شده است 
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،ھمان موقع در بازار مسکن چقدر 
  ؟ ارزش داشت

وقتی ما مدارک تعاونی و اسناد آن را  
مدیره قبلی تحویل گرفتیم از ھیئت 

کارگران فیشھای خود را کھ بھ حساب 
تعاونی پول واریز کرده بودند آن را بھ 

. ھزار تومان می فروختند  ٣٠٠ مبلغ 
یک سری کارھای انجام شده   اما بعد از

کھ توسط اعضای جدید صورت گرفت ، 
میلیون تومان می  ۶آن را بھ مبلغ 

شده را  اگر ما کارھای انجام. فروختند 
خود انجام نمی دادیم و آن را بھ شرکت 
ھای پیمانکار واگذار می کردیم ، پول 
کالنی از ما می گرفتند و دو برابر پولی 

  .می شد کھ از اعضا گرفتیم 

آیا ارگانھای دولتی مثل شھرداری یا 
کمیسیون ھای مربوط بھ زمین برای 

  ؟ شما مشکل ایجاد نکردند

با روی کار چرا تمام ارگانھای دولتی 
آمدن ما مخالف بودند ولی نمی توانستند 
کاری انجام دھند چون ما از طرف 
اعضاء ا نتخاب شده بودیم و ده ھا بار ما 
را تھدید کردند و از ما خواستند کھ 

ولی ھر بار ما مستحکمتر . استعفا دھیم 
از روز قبل با آنان مقابلھ می کردیم چون 

ی از ما شھردار.اعضا را با خود داشتیم 
قطعھ دو نبش یا  ٣۵برای حق تفکیک 

با حسابی کھ ما ( سھ نبش می خواست 

میلیون تومان آن وقت  ۴۶٠کرده بودیم 
و ما آن را قبول نکردیم و از    )بود

فرماندار خواستیم کھ دخالت کند ، اما 
فرماندار و مسئوالن شھر ھم طرف 
شھردار را می گرفتند و ما را محکوم 

تمام  نتیجھ ھیئت مدیرهدر . می کردند 
مذاکرات انجام شده را با مسئوالن 
. شھرستان را بھ استحضار اعضا رساند

ھیئت مدیره از اعضا خواست کھ در 
مجمع عمومی کھ بھ ھمین دلیل تشکیل 

مجمع تشکیل . شده حضور بھ ھم رسانند 
شد و در مجمع مصوب گردید کھ اگر 

روز مجوز ساخت بھ  ١۵شھرداری تا 
در جلو درب شھرداری  ما ندھد

روز  ١۵. اعتصاب و تجمع خواھیم کرد
تمام شد و شھرداری ھیچ اقدامی انجام 
نداد و می خواست کھ برای مجوز 

میلیون تومان پول پرداخت  ۴۶٠ساخت 
روز طی  ١۵ھیئت مدیره بعد از . کنیم 

اطالعیھ شماره یک اعتصاب و تجمع را 
 اعالم کرد و در آن اطالعیھ آمده بود کھ
اعضای ھیئت مدیره و بازرسان برای 

ی جلو ین روز بھ تنھایاولین روز و دوم
تجمع . درب شھرداری تجمع خواھد کرد 

شروع شد و دو روز را پشت سر 
گذاشت اما شھرداری ھیچ گونھ جوابی 

بعد از دو روز تجمع توسط ھیئت . نداد 
 ٢مدیره و بازرسان اطالعیھ شماره 

کردیم  صادر شد و از اعضا درخواست
البتھ در اولین . ( کھ بھ تجمع ما بپیوندند 

روز اعتصاب کمیتھ اعتصاب ھم تشکیل 
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توسط خود کارگران و نظرجمعیِ  انان ، 
  .و نتیجھ گیری میشود" حس " 

برخی حتا پیش ازایجاد یک تشکل ( 
قبل    کارگری و یا بھ ھنگام ایجاد ان و

حق عضویت ،  از ھر اقدام برای دریافت
ھستند کھ از حمایت ھای چشم بھ راه 

  !برخوردار شوند " غیر " مالی 

و البتھ کم نیستند دالالن سرمایھ داری کھ 
در شایع کردن این طرز فکر در میان 

گویا .کارگران نقشی اساسی بازی میکنند
کسانی بھ این دلیل نماینده ی کارگران 

ھایی از منابع " حقوق"میشوند کھ از 
  ! ) کمک مالی برخوردار شوند

ناگفتھ نماند کھ پیش امده است کھ گاھی  
،برخی، حتا پس از رفع شرایط اضطرار 
، مثال ازادی اززندان ، بازگشت بھ کار 
، مھیا بودن شرایط فعالیت و جذب حق 

و یا مواردی شبیھ بھ  عضویت از اعضا 
اینھا ، کماکان تمارض بھ شرایط 
اضطرار می کنند و از انجا کھ عادت بھ 

مالی کرده اند باز ھم دریافت کمک 
منتظر دریافت کمک مالی خارج از 

و یا اصوال بدون اینکھ .تشکل خود ھستند
دیگر نیازی بھ دریافت کمک مالی داشتھ 
باشند باز ھم اقدام بھ فراخوان کمک 

  .مالی و یا دریافت ان می کنند

" شاید بتوان این وضعیت را اضطرار 
" نده نابجا و ادامھ یاب"و یا " خود خوانده 

این مشکل را خود کارگران باید .دانست
با بحث و نظر و تشویق و ترغیب برای 
فعال سازی این دستھ از اعضا برطرف 
نمایند و این اعضا را بھ فعالیت کارگری 

و از جملھ    در میان اعضای تشکل خود
دریافت حق عضویت اعضا برای پیش 
برد امور فعالیت ھای تشکل خود ترغیب 

  .کنند

انچھ گفتھ شد در مواردی کھ حق  بنابر
عضویت اعضا کفاف عبور از شرایط و 
ِ  رخ داده برای  دشواری ھای اقتصادی
کارگران و تشکل انھا را نمیکند 
کارگران و تشکل شان اعالم فراخوان 

" زیرا حالت .نیاز بھ حمایت مالی میکنند
  .رخ داده است" اضطرار 

و اما در حالت اضطرار،فراخوان برای 
کمک مالی و دریافت کمک مالی  جذب

باید بھ چھ شیوه ھایی انجام بگیرد؟ 
چھ مواردی را    تجربیات جنبش کارگری

     بھ ما اموزش میدھد ؟ 

چرا فراخوان و دریافت کمک مالی باید 
    شفاف و علنی باشد ؟ 

شفاف و علنی بودن فراخوان و دریافت 
، در را بھ روی ھر زد و   کمک مالی

ِ  پشت پرده و تطمیع کارگر یا  بند
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کارگرانی ، توسط سرمایھ داری و افراد 
و یا نھاد ھای وابستھ بھ ان می بندد و 
کل عملیات مالی و کمک رسانی را در 
معرض دید ھمگان قرار می گیرد کھ 
کدام فرد یا کدام نھاد و بھ چھ مقدار وبھ 
کدام انگیزه ی طبقاتی بھ کارگران و یا 

کرده  تشکل تحت اضطرار کمک مالی
  .است

، کار برای عوامل و  در این وضعیت 
کار چاق کن ھای سرمایھ داری و دولتی 

و برای کارفرما ھا و عوامل انان ، در  
ھر لباس و با ھر ادعایی ، دشوار و 
بلکھ غیر ممکن می شود و دست کم 
سرمایھ داری از این طریق، امکان 
تطمیع و یا خریدن کارگر و یا کارگرانی 

در شرایطی کھ .میدھد را از دست
مالحظات امنیتی و فشار نھاد ھای 
سرکوبگر سرمایھ داری بسیار است ، 
درجھ ی علنی بودن دریافت کمک مالی 
و نحوه ی دریافت ان باید توسط نظر 
   اکثریت کارگران انتخاب شود و نھ بھ

منتخبین " برخی "روشی کھ توسط 
  .میگردد " بھانھ " کارگران اتخاذ یا 

و گسترده بودن فراخوان و  فراگیر 
تعدد منابع کمک   دریافت کمک مالی و 

  : کننده 

فراگیر بودن فراخوان کمک مالی و 
درخواست حمایت مالی از تمامی 

کارگران بدین معناست کھ کارگر را بھ 
و .ھم طبقھ ای خود نیازمند و مدیون کند

عالوه بر این باعث تقویت این اگاھی می 
مدافع دیگر شود کھ کارگران باید 

کارگرانِ  در اضطرار باشند و نھ اینکھ 
بخوانید  –" حمایت " سرمایھ داری بھ 

در مورد کارگر دست  –ایجاد وابستگی 
   .بزند

فراخوان و  -  مخاطبینِ  -    گسترده بودن
درخواست حمایت مالی و در نتیجھ انجام 
حمایت مالی از منابع گوناگون کارگری 

مالی نباید از  کمک ھای. نیز اھمیت دارد
یک یا چند منبع خاص باشد مگر انکھ 
اکثریت کارگران عضو در یک تشکل با 
بحث و نظر و با دید باز، کارگری بودن 

منبع مالی پیشنھادی را " سالمت " و 
حتا بھ  -اما باز.کنند  تایید و تصویب 

باید تاکید  -ھمان اکثریت کارگران نیز
 کرد کھ دریافت کمک از یک منبع واحد

باید از سنت " خاص " ، یا چند منبع 
  .کمک مالی کارگری بھ دور باشد

 دریافت کمک مالی از یک منبع واحد  
حتا گیرم کھ بھترین و  –) تک منبع ( و

مناسب ترین و مورد وثوق ترین فرد یا 
نھادی باشد کھ فرد یا افرادی بر روی آن 
توافق داشتھ باشند ، باعث می شود کھ 

تواند سمت گیری و ان منبع واحد ب
نگرشِ  دلخواه خود را بھ ان کارگران و 

و حتا .یا تشکل کارگری آنان تحمیل کند
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تجمع دیگر بھ ھر کجا کھ می رفتید بحث 
در . کارگران خباز و تجمع آنان بود 

ارگان  ٣۵یات افراد تعاونی مسکن دخان
عضو بودند بھ این دلیل ھمھ آنان 
چشمشان بھ ما کارگران خباز بود کھ 

آن یک ماه . کاری برای آنان انجام دھیم 
و یک سال ھم گذشت ولی از زمین 
خبری نبود تا اینکھ از مسئوالن تعاونی 
خواستیم کھ مجمع عمومی تشکیل دھند و 
باید اعضای ھیئت مدیره و بازرسان 

مجمع تشکیل  ١٣٨١سال . ض شوند عو
نفر از کارگران خباز خود را  ٩شد و 

کاندیدا کردیم کھ در نتیجھ ھمھ حضار بھ 
ما رای دادند و تعاونی بعد از یک ما بھ 

ما فعالیت خود را . تصرف ما درآمد 
یک سال و نیم  شروع کردیم و در مدت 

توانستیم کاربری مسکونی برای زمین ھا 
زمین ھا .مت کشیده شد زیاد زح.بگیریم

را قطعھ بندی و اماده سازی و جدول 
کشی کنیم خیابان ھایش را مشخص 

حاال ھم ھمان شھرک تحویل . کردیم
مردم شده و ساخت و ساز در ان شده 
یک سری کارگران زمین ھاشون را 
فروختند بھ قیمت ھای کم و یک سری 
ھم بھ قیمت ھای باال ،یک سری خانھ 

نبال وامی ھستن ساختن و یک سری د
  .مسکن شان را بسازند

در واقع شما فقط زمین آماده کردید یا 
  ؟چیزی ھم ساختید

نھ زمین براشون آماده کردیم و آن را  
پالک بندی کردیم و در قطعات تفکیک 

   شده بھ کارگران تحویل دادیم 

  ؟با چھ قیمتی زمین آماده کردید

ما ھر متر زمین تفکیک شده را بھ مبلغ 
تومان بھ کارگران واگذار کردیم  ۵٠٠٠

یک میلیون    متری آن ٢٠٠کھ ھر قطعھ 
کارھای . تومان پول اولیھ آن بود

و گاز این   دیگرمثل فاضالب ، آب
چیزھا بستگی بھ موقعیت زمین داشتھ کھ 

  .یک نبش یا دو نبش باشد 

یعنی شما عالوه بر زمین، خیابان کشی 
جدول کشی کانال بندی ،فاضالب و ھمھ 

ین ھا را اماده سازی کردیدو خودشان ا
  .ساخت و ساز کردند

بلی ما تمام کارھای اجرایی آن را خود 
انجام دادیم و دوستان ما خودشان ناظر 
بر کلیھ کارھای انجام شده بودند از جملھ 

،   فاضالب ، آب ، گاز، جدول بندی
خیابان کشی ، خاکریزی و خاکبرداری 

خود خیابانھا ھمھ این کارھا توسط 
  .اعضای ھیئت مدیره انجام شد 

برای این کھ بدانیم این کارشما برای 
شھرک چھ ارزش اقتصادی برای کارگر 
داشتھ ،مثال یک قطعھ زمین کھ حداکثر 
با دو میلیون تومان تحویل کارگرمی شد 
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احیای تشکل یابی کارگران ،  
قراردادھای دستھ جمعی و افزایش 

ان، افزایش دستمزد، بیمھ شدن کارگر
اگاھی ، انجام یک سری آموزش ھا بھ 
کارگران ، انجام اعتراضات و اعتصابات 
برای احقاق حقوق کارگران، افزایش 
آگاھی و ھمبستگی با کارگران دیگر از 
جملھ خاتون آباد، برگزاری مراسم ھایی 
مثل اول ماه می مثل ھمبستگی طبقھ 
کارگر در سطح جھانی ،نمایندگی 

یأت ھای حل اختالف کارگران در ھ
دفاع از پرونده ھای کارگران و    برای

  .احقاق حقوق کارگران و تعاونی مصرف

در ارتباط با تعاونی مسکن ھم برای ما 
ما شنیدیم زمینی ھست .توضیح بدھید

شھرکی ھست ؛ احتماال خانھ ھایی 
جزئیاتش را خودتان   ساختھ شده

بگویید کھ چی ھست قضیھ، کی تشکیل 
ارھایی کردید چھ طوری شده و چھ ک

پول گرفتید چھ چیزھایی تا حاال تحویل 
  .دادید چون تجربھ بسیار درخشانی ست

ھیچ تعاونی مسکنی در سقز شکل 
نگرفتھ بود و یک تعاونی مسکن در 
شرکت دخانیات ثبت شده بود بھ اسم 

ما در . کارگران دخانیات  تعاونی مسکن 
درخواست تعاونی مسکن  ١٣٧۵سال 

مسئوالن دولتی گفتند بروید و کردیم و 
. در تعاونی مسکن دخانیات عضو شوید 

نفر از کارگران خباز را بھ تعاونی  ١٠٠

مسکن کارگران دخانیات معرفی کردیم و 
مسئوالن وقت بھ ما گفتند کھ تا چند ماه 

. دیگر زمین بھ شما واگذار خواھد شد 
سال طول کشید و ھنوز زمینی  ۴اما 

ین خاطر سندیکا بھ ا. وجود نداشت 
تصمیم گرفت کھ در جلو درب دخانیات 

ما برای اولین بار در تاریخ . تجمع کنند 
شھر سقز زنان و بچھ ھا را سازماندھی 
کردیم و در جلو درب دخانیات تجمع 

این اولین تجمعی بود کھ با . کردیم 
خانواده ھای خود در یک مکان دولتی 

اس بالفاصلھ نیروھای لب. ایستاده بودیم 
شخصی و نیروی انتظامی ما را 
محاصره کردند و از ما خواستند کھ بھ 

مسئوالن لباس . تجمع پایان دھیم 
شخصی از ما درخواست کردند کھ یک 
نفر نماینده بھ آنان معرفی کنیم تا با آنان 

ما تجمع کنندگان محمود . مذاکره کنند 
صالحی را معرفی کردیم و با مسئوالن 

از " بعدا. ( کره کرد نیروی انتظامی مذا
محمود سئوال کردیم کھ باید چکار کنیم و 
ایشان بھ ما گفت ما نباید زیاد بمانیم و 
باید با کوچک ترین قولی کھ از طرف 
مسئوالن بھ ما داده می شود تجمع را 
تمام کنیم برای اینکھ زنان و بچھ ھای ما 

مسئوالن تعاونی آمدند و بھ ما ) نترسند
روز دیگر بھ ما مھلت  ١۵گفتند کھ تا 

. دھید تا زمین ھا را بھ شما واگذار کنیم 
محمود کھ نماینده ما بود اعالم کرد کھ 

بھ . یک ماه ھم بھ شما مھلت می دھیم 
بعد از . این ترتیب تجمع بھ پایان رسید 
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در بھترین حالت کھ این نگرش، بھ دلیل 
طرز ) ،کارگری بودنِ  " (   سالمت" 

منبع کمک مالی ، نگرشی    دید و عمل
درست باشد ، بازھم ایراد کار در 

ر و اینجاست کھ از انجا کھ این طرز فک
عمل توسط منبعی بھ جز تجربھ و خرد 
ِ کارگران در روند کاِر  جمعی خود
کارگران و تشکل شان وارد شده است 
بنابراین ، کمکی بھ مسیر راه مبارزه و 
تجربھ ی دستھ جمعی کارگران نخواھد 
بود و بھ ھمین دلیل این تاثیر از منبع 
مالی واحد نمی تواند رویھ و سنتی 

وب شود و نتیجتا کارگری و درست محس
علت ایجادی این تاثیر از منبع واحد ، 
یعنی کمک مالی توسط آن منبع واحد ، 
باید از دستور کار و روش ھای یک 

   . تشکل کارگری خارج شود

و اما سوال اینجاست کھ اصال چھ کسی 
قرار است تایید کند کھ این منبع کمک 
مالی ، منبعی درست و روش ھای انان ، 

  است؟"   درست" کارگری و 

تایید " فرد یا افراد خاص مجاز بھ این 
  ھستند ؟  "صالحیت 

ِ  تایید کننده را  چھ کسی خود ان افراد
   تایید می کند ؟

برای تایید اینچنین منبع " مجوز " تنھا 
واحدی ، ھمانا خرد جمعی کارگران و 

تصویب آن از طریق آرا عمومی اکثریت 
و نھ فقط تعدادی از  –کارگران 

 –مایندگان کارگران در راس تشکل ن
  .است

در این صورت کمک مالی و یا خط 
فکری ارائھ شده توسط یک منبع مالی ، 
مورد انتخاب اکثریت کارگران است 
ودرستی یا نادرستی این انتخاب و نتایج 
ان ، خود تجربھ ای در روند تکمیل 

و خود . دانش جمعی کارگران خواھد بود
ن تجربھ خواھند ِکارگران ، بر اساس ای

فھمید کھ کجای کار را اشتباه رفتھ اند و 
چھ چیزی را باید تصحیح یا تقویت نمایند 

، ازابتدای ان باید   اما تمامی این مراحل.
 ِ " اکثریت "       توسط خرد جمعی

کارگران و بر اساسِ  منافع طبقاتی انان 
   )۶.(،اغاز و انجام شود 

تر و ھر چھ تعداد منابع کمک مالی بیش
 ِ   بیشتر شود اوال این پیام و حس و دید

طبقاتی در میان تعداد بیشتری از 
کارگران گسترده و تقویت میشود کھ 
کارگران را چاره ای جز تکیھ بر ھم 

این  طبقھ ای ھای خود نیست و دوما ، 
امکان را کاھش میدھد کھ ُپر وزنھ بودن 
یک یا چند منبع کمک مالی بتواند نفوذ و 

  .ر تشکل کمک گیرنده داشتھ باشدتاثیر د

     و برعکس با تعدد منابع کمک مالی
، این امکان کھ منابع ) ِ کارگری   (
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، بتوانند تشکل " درشت " خاص و 
کمک گیرنده را بھ سمت خاصی ببرند 

بدین ترتیب کمک ھای مالی . کمترمیشود
از استقالل در حرکت و رویھ ی تشکِل 

  . کمک گیرنده نمی کاھد

  کدامند ؟   "مجاز "    ابع کمک مالیمن 

کارگران باید بدانند کھ از کارفرماھا ، و  
از ھیچ دولت و یا نھاد و سازمان تحت 
نفوذ دولتھای سرمایھ داری ، نھاد ھای 
ضد کارگری و نھاد ھای بھ نام کارگر، 
اما در خدمت سرمایھ داری ، کمک مالی 

  .دریافت نکنند

از  در درجھ ی نخست باید کمک ھا
کارگران (   افراد و آحاد طبقھ ی کارگر

و ) و فعالین کارگری و اشخاص باشد 
ھرگونھ کمک از تشکل ھای کارگری 
. باید منوط بھ نظر اکثریت اعضا باشد 

کمک مالی از اتحادیھ ھای کارگری ، یا 
تشکل ھای کارگری داخلی و یا خارجی 

فکری  –نباید ھیچ گونھ وابستگی سیاسی 
  .انان بھ وجود اورد عملی برای –

الزم است کارگران پیش از دریافت 
 -حتا از تشکل ھای داخلی  -کمک مالی 

تا حد امکان از منبع مالی انان اطالع 
ِ  با تجربھ و صادق .کسب کنند کارگران

الزم است تجربیات خود را از دریافت 
کمک ھای مالی از اتحادیھ ھای کارگری 

ای انان بیان کنند تا دیگر ھم طبقھ ای ھ
  .بتوانند از این تجربیات درس بگیرند

ھمچنین، افرادی کھ سعی در وصل 
کردن تشکل ھای مستقل و یا حرکت 
ھای نوپای کارگری بھ نھاد ھای غیر 
کارگری اما بھ نام کارگری میکنند باید 

ودر صورت .در کار خود بازنگری کنند
اصرار انان بر اقدامات اینچنینی ،این 

کارگران پیشرو بھ عموم رویھ باید توسط 
کارگران و فعاالن این عرصھ معرفی 
شوند تا عملکرد ان افراد و تخریب ھایی 
کھ اینگونھ معرفی ھا و ارتباط برقرار 
کردن ھا یشان برای یک حرکت نو پا ی 
کارگری دارد ، مورد نقد و درس اموزی 

  . برای دیگران قرار گیرد

چنانچھ در سطح جنبش کارگری ائتالفی  
ھمراه با ھم اقدام    ز تشکل ھای مستقل ،ا

بھ کمک کنند و ان را با اعالمیھ ی دستھ 
جمعی منتشر سازند ، ضمن تضعیف 
احتمال ھر گونھ انگ ھای امنیتی و غیره 
توسط حاکمیت یا دیگران ، نمایشی از 
اتحاد طبقاتی در مقابل حاکمیت سرمایھ 

  .داری نیزبھ اجرا گذاشتھ خواھد شد

بدین معنا خواھد بود کھ اگر   این امر ، 
بخشی از ھم طبقھ ای ھای ما مورد فشار 
و سرکوب قرار بگیرند ما ھمگی بھ 

بھ عالوه انجام .یاری انان خواھیم شتافت
کمک مالی از چنین تشکل ھایی در 
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برداشتھ شده و آب از آب ھم تکان 
   .نخورده است 

شما گفتید بھ عنوان انجمن صنفی 
کارگران خباز سقز و حومھ انجمن تان 
ا را ثبت کردید اما دائم صحبت از سندیک

اگرچھ بھ درستی می شود بھ . می کنید
این قضیھ اشاره کرد کھ نام مھم نیست 
؛مھم فعالیتی ھست کھ انجام می شود ، 
وضعیت سیاسی اجتماعی چطور است 
کارگران تا چھ درجھ ای در تشکل 
دخالت دارند و شیوه ھایی کھ بھ کار 
برده می شود و یا روش و سطح 

  .مبارزات چگونھ است

ستم سوال کنم ، سوال ساده اما می خوا 
ای ھم ھست چرا انجمن صنفی ثبت شده 
اما شما صحبت از سندیکا می کنید ؟ یا 
کارگران چرا بھ اسم سندیکا می 

  ؟شناسند

در . قبل از انقالب نامش سندیکا بوده 
اوایل انقالب ھم کھ تشکل کارگران خباز 

اسمش سندیکا بوده از انجا .تاسیس شد 
کھ چند نفرشان فوت  کارگران قدیمی کھ 

کرده و دیگر نیستند بھ ھمان نام می 
شناختند و بھ این خاطر کارگران بھ اسم 

از طرف دیگر . سندیکا میشناسند
کارفرمایان از نام سندیکا ھراس دارند و 
کارگران بھ خاطر این کھ کارفرمایان 
سندیکا را دوست ندارند بھ انجمن می 

جمن گویند سندیکا اما از نظر ثبت ،ان
ما حتی یک بار اطالعیھ . صنفی است

ای دادیم بھ اسم سندیکا دقیقا یادم نیست 
برای چی بود ،بھ اسم سندیکا نوشتھ 
بودیم و امدند و گفتند چرا این اسم را 

ك یبھ عنوان . دادید و این کار را نکنید
ھ را ین قضین نام ، ایخاطره مرتبط با ا

مراسم اول ماه  ١٣٨٠ما در سال : میبگو
مھ را برگزار کردیم در آن مراسم یک 
گروه سرود تشکیل شده بود از دختران و 
پسران ، بعد از مراسم مسئوالن دولتی 
از سندیکا شکایت کردند و خواستار آن 
شدند کھ سندیکا را پلمب کنند بھ خاطر 
اینکھ دخترانی کھ در گروه سرود بدون 

اما وزارت کار اعالم . حجاب بودند 
ما تشکلی بنام سندیکا را کرده بود کھ 

" بعدا. ثبت نکردیم تا آن را پلمب کنیم 
مسئوالن دولتی می خواستند دخترانی را 
کھ در مراسم سرود خوانده بودند از 

سندیکا بالفاصلھ . کنند   مدارس اخراج
موضع گرفت و اعالم کرد ، اگر چنانچھ 
بھ دختران سرود خوان در مدارس 

کل در برخورد شود ما کارگران متش
این . سندیکا دست از کار خواھیم کشید 

بود کھ دیگر ھیچ مسئولی دنبال قضیھ را 
  . نگرفت

تا این جا اگر بخواھیم خالصھ کنیم 
دست آوردھای شما خبازان سقز را  

  :شاید بتوان خالصھ کرد در 
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ھیچ فرقی بھ حال معیشت کارگران 
از چندین سال پیش تا بھ    نکرده است

بھ کارگران ظلم می شود و تا نظام    حال
سرمایھ داری ھست این ظلم ادامھ 

با عوض شدن مھرھا آسمان سرمایھ .داره
داری عوض نخواھد شد بلکھ آسمان 

یک رنگ    سرمایھ داری در تمام دنیا
  .است 

  ؟در دوره احمدی نژاد چطور

  کارگران بیشتر اخراج.فقر بیشتر شده 
میلیون بیست میلیون  ١٠باید گفت .شدند

نھ حتا در .خودشان ارقامی میگویند.بیشتر
صنعتی ساوه و تھران و تبریز، شھرھای 

اراک بلکھ در یک کارخانھ کوچک 
سقزدر شھرک صنعتی اگر درون 
کارخانھ ھا یک سازماندھی درست و 
حسابی باشد و بتوانند تولید کنند و 
تولیداتشان مصرف شود ، مردم خرید 
کنند فقط در ھمین شھرک صنتی سقز 

امکان این ھست   ،من بھ جرات میگویم
ول بھ کار کھ حداقل ده ھزار کارگر مشغ

شوند ولی من حاال بھ جرات می گویم در 
نفر کارگر ھست وتازه  ١٠٠انجا فقط 

دارند و از   صد نفرقرار داد سفید امضا
نفرشان دخترند؛  ٧٠تا  ۶٠نفر  ١٠٠

ھزار تومان  ۶٠تا  ۵٠دخترھا با ماھی 
حتی یکی از این کارفرما .کار می کنند 

ھا بھ یک دختری گفتھ باید با مد روز 
اون ھم گفتھ شما اینقدر بھ . ایی سر کاربی

من حقوق نمی دی من ھر روز با مد 
 ٩٠٠خط فقر (اگر ماھیانھ ! روز بیام ؟
تومن ھم نھ ،  ۶٠نھ و این ) ھزار تومان

تومان بھ من بده تا با مد روز  ٢٠٠تو 
می   ھزار تومان در ماه ۶٠-  ۵٠! بیام 

 ٣٠ -٢٠ھزار کرایھ ماشین  ١۵دھی، 
می مونھ از روی ناچاری و  ھزار تومان

این ھم تازه وضعیت .بدبختی میام اینجا
اون چند کارگر ھست کھ در اونجا کار 

از موقعی کھ احمدی نژاد امد و .میکنند
گفت پول نفت را بر سر سفره کارگران 

نیومده و آقای احمدی نژاد کھ   میاریم
تا احمدی نژاد ھم نمی تونن  ١٠٠سھلھ 

بھ . ارگران بیارنداین پول را سر سفره ک
ھمان نام نویسی مردم نگاه کنید کھ برای 
یارانھ ھا جلو ادارات دولتی صف کشیده 
اند تا این تاریخ کھ من با شما مصاحبھ 
می کنم ھنوز یک نفر کارگر یارانھ 
دریافت نکرده است ، این در حالی است 
کھ ھر روز ھزینھ آب ، برق ، گاز ، نان 

ما در شھر . ندو مسکن افزایش پیدا می ک
چند مغازه نان آزاد  ٨٠خودمان در سال 

اعالم کرد کھ این " داشتیم و دولت رسما
مغازه ھا غیر قانونی است و باید تعطیل 

ولی حاال در . شود و آنان را تعطیل کرد 
شھر کوچکی مثل سقز صدھا مغازه نان 
آزاد وجود دارد و دولت آنان را بھ 

نان  رسمیت شناختھ و ھر مبلغی بابت
تولید شده از مردم دریافت کنند کسی بھ 
برای آنان مشکل ایجاد نمی کند ، یعنی 

درصد  ۵٠سوبسید نان در ایران " عمال
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حاشیھ ی امنیتی  جنبش کارگری ، 
بیشتری را برای تشکل دریافت کننده 

یتواند از ایجاد میکند زیرا دریافت کننده م
این قضیھ دفاع کند کھ تشکل ھایی مثل 
خود ما ،بھ ما کمک کرده اند و نھ ان 
دستھ از نھاد ھایی کھ میتواند برای 
حاکمیت بھانھ قرار بگیرد و یا اندستھ از 

  .نھاد ھای غیر کارگری

نکتھ ی دیگری کھ در این گونھ اقدام ھا 
حائز اھمیت است این است کھ اینگونھ 

رای حمایت از ھم طبقھ ای ائتالف ھا ب
خود نوعی نزدیکی و اتحا د و  ھا ، 

تمرین اقدامات مشترک بھ نفع خواستھ 
و بدین .ھای مشترک طبقاتی خواھد بود

ترتیب خود تشکل ھای موئتلف برای 
کمک ، بھ نوعی اتحاد و سازمانیابی 

  .مشترک بین خود ایجاد خواھند کرد

سم و باید سازمان ھا و نھاد ھایی کھ بھ ا 
عنوان کارگری فعالیت میکنند اما چیزی 
جز دنبالچھ ھای نظام سرمایھ داری 
. نیستند را بھ دیگر کارگران معرفی کرد

نھاد ھایی کھ با ظاھرِ  کارگری رخ می 
نمایانند، اما عملکردی جر تخریب تشکل 
ھای کارگری و نفوذ در انھا و ایجاد 
تفرقھ و یا رخوت در اعضای ان ندارند 

گاه با کمک مالی ھای خود افرادی و یا 
بھ " معتاد" از یک تشکل کارگری را 

کمک مالی خود می کنند ، انان را حقوق 
بگیر خود میکنند ، تا پیشاپیش از 

ھرگونھ تالش برای رو کردن بھ بدنھ ی 
کارگری توسط این افراد یا نمایندگان 

جلوگیری کرده باشند و در   کارگری ، 
ری را در یک کالم ان حرکت کارگ

  .و تشکل آنان را عقیم کنند  نطفھ خفھ

البتھ ھمیشھ بھانھ برای حضور و اقدامِ    
دالالن سرمایھ داری و نھاد ھای بھ 
ظاھر کارگری اما واقعیتا سرمایھ داری 

فشار مالی بر روی کارگران : وجود دارد
و یا پیشروان کارگری ، خطر اخراج ، 

دی زندانی شدن ،خطر ایجاد فشار اقتصا
برای کارگران مبارز و خانواده ھایشان 

اینھا نقطھ ھای فرود این دالالن و نھاد   .
کارگران و فعاالن .ھای متبوعشان ھستند

کارگری ، باید در این مواقع ھشیاری بھ 
خرج دھند و با تامین مالی از منبع 
کارگران و حمایت ھایشان عمال راه را 

ھ بر نفوذ این افراد یا نھاد ھای سرمای
    . داری ببندند

  : اعتماد سازی و گزارش در مسائل مالی 

روش ھای اعتماد سازی در نحوه ی  
دریافت ، اشخاص دریافت کننده ، نحوه 
ی ھزینھ کردن کمک ھای مالی و 
گزارش مالی شفاف بھ کارگرانِ  عضو 
تشکل باید ھمواره در دستور کار تشکل 
ھای کارگری باشد و منابع و افراد کمک 

ه نیز برای تکمیل روند حمایتی خود کنند
نیاز است تا از رسید کمک ھای خود و 
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در جریان بودن افراد مسوول در امر 
مالی در تشکل کارگری و یا افراد کمک 

  .گیرنده اطمینان حاصل کنند

ھر عضو در یک تشکل کارگری حق 
دارد بر نحوه ی ھزینھ کردن منابع مالی 

ر ھ.در تشکل خود نظارت داشتھ باشد
عضو حق دخالت و بازرسی بر مسائل 
مالی را دارد و چنانچھ نظری خالف 
روند انجام شده بر نحوه ی ھزینھ کردن 
منابع مالی داشت و یا مالحظھ و 
اعتراضی داشت باید بتواند با ھمراه 
کردن نظر حداکثر کارگران ان روند را 

  .مورد بازخواست قرار داده و تغییر دھد

ید بدون واسطھ و چرا ارتباط مالی با 
  بدون نیاز بھ دالل باید انجام پذیرد ؟ 

از دیگر اصولی کھ در سالمت روند  
حمایت مالی ، لزوما باید رعایت شود 
این است کھ دریافت کننده و پرداخت 
کننده ی کمک مالی الزم است مستقیما 
با ھم در ارتباط باشند و یا در صورت 

ن امکان نداشتن ارتباط مستقیم ، رساند
کمک مالی بھ طوری مستقیم بھ انھا 

ِ  حساب بانکی ،   مثال باشد،  از طریق
  ... یا   پست و 

ِ  کمک  حساب بانکی اگر برای دریافت
برای بیش از یک نفر باشد ، الزم است 
حساب بانکی مشترک باشد و ھر چھ 

ِ  بیشتر افراد کمک گیرنده و یا  تعداد
کھ بھ طور رسمی ، (نمایندگان انھا 

شخص، معرفی برای نمایندگی از  توسط
،در این حسابِ  مشترک ) طرف وی شده

  .سھیم باشند،سالمت کار بیشتر خواھد شد

درصورت اعالم یک محل یا مقصد 
معین و علنی  برای دریافت کمک مالیِ  

، کمک ھای ) مانند حساب بانکی( 
با انتشار و یا نشان دادن (دریافتی 

در  صورت حساب کمک ھا بھ کارگرانِ 
و مقادیر ) درون جمع خود کارگران 

کمک و منابع ان در معرض دید 
کارگران قرار میگیرد وھر گونھ ادعا یا 
اشتباه یا نقص فنی در ارسال و یا 
دریافت و یا ایراد یا شبھھ در تقسیم یا 

کمک ھا ، قابل پیگیری ،   تخصیص 
روشنگری و درس اموزی توسط 

  .کارگران خواھد بود

کمک مالی واسطھ گری اگر در امر  
وجود داشتھ باشد ، ممکن است افراد یا 
نھاد ھای واسط ، زیر پوشش نام یک 
منبع مالی کھ مورد تایید عده ای از 
کارگران و یا یک تشکل است ، کمک 

دریافت کنند " دیگر"مالی از منابع مالی 
  .و بھ ان تشکل پرداخت نمایند

ع مثال فرد یا نھادی ادعا میکند کھ از منب
کمک مالی دریافت میکند و بھ " الف"

  .تشکل کارگری یا کارگران تحویل میدھد
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ان پول را . کارگران را از دولت گرفتیم 
ند مصوب کردیم گفتیم می خواھیم داد

برای کارگران یک ساختمان با این پول 
بخریم کھ حداقل سندیکا کرایھ محل 
اجاره را ندھد یا ساختمانی برایش تھیھ 

ما بالخره این پول را .کنیم یا ودیعھ بدیم
از کارفرمایان گرفتیم و بھ حساب شرکت 

  .تعاونی واریز شد 

ت تعاونی ولی متاسفانھ برای این کھ شرک
ما و سندیکا لطمھ بخورد چند شبی بیشتر 
این پول داخل حساب ما نبود کھ تعاونی 
ما در مرکز شھر مورد سرقت قرار 
گرفت بام ساختمان را سوراخ کردند و 
از ان جا رفتند داخل ،دو تا گاو صندوق 
داشتیم این دو را شکاندند و ھمھ وسایلی 
 کھ داشتیم ان موقع حدودا سھ میلیون و

نیم پول و جنس از پول کارگران سرقت 
شد و حتی سارق را شخص بنده در 

امد اینجا .پیرانشھر دستگیرش کردم 
 ١٠چھل روز بازداشت بود با وثیقھ 

 ٨میلیون تومان ازاد شد از اون موقع 
سال می گذرد یک احضاریھ ھم  ٩سال 
تعاونی مصرف نیامده کھ این   برای

وض قاضی ع  سرقت شما بھ کجا رسید
  !شد پرونده مفقود شد دزد ھم ازاد شد 

  ! معلومھ کل داستان از چھ قرار بوده 

در  ٧٣آقای عبدی پور شما در سال 
دوره سوم سندیکای خباز اغاز بھ کار 

 رئیس جمھور عوض ٧۶کردید در سال 
شد رفسنجانی رفت خاتمی آمد آیا در این 

تغییری در بھبود یا  ٧۶تغییر در سال 
کارگرانی از جملھ شما بدتر شدن وضع 

  ؟اتفاق افتاد آیا فرقی کرد

نھ اصال، مھره ھای دولت عوض می 
شوند، اما نظام سرمایھ داری و 
. مناسباتش بھ جای خود باقی می ماند

عوض شدن مھرھای دولتی ، ھیچ وقت 
. شودیاحقاق حق کارگران را باعث نم

خاتمی باشد رفسنجانی باشد ھرکس باشد، 
   مایھ داری ھمانموقعی کھ نظام سر

است ھرچھ باشد برای کارگران فرقی 
در دوره خاتمی کھ دوره . نمی کند

اصالحات بود سرکوب شدیم در زمان 
خاتمی بود کھ بھ کارگران خاتون آباد 
حملھ کردند و تعدادی از آنان را تنھا بھ 
خاطر مطالبھ کار کشتند و در زمان 
خاتمی بود کھ بھ صفوف کارگران سقز 

حملھ کردند و تعداد  ٨٣ماه مھ در اول 
زیادی از کارگران را دستگیر و زندانی 

آقای " یکی از بازجوھا می گفت . کردند 
رئیس جمھور بھ ما دستور داده کھ شماھا 

در دوره رفسنجانی کھ .. " را بکشیم و
سازندگی بود دستگیر شدیم بھ ما 
کارگران تیراندازی شده از کارگران 

جمال چراغ ویسی ( تعدادی اعدام شدند، 
در اول ماه مھ دستگیر شد و بعد از 
مدتی بھ اتھام شرکت در اول ماه مھ 

در دوره خاتمی ھم ھمینطور  ) اعدام شد 
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من براش متاسفم کھ این ھمھ .سلیمی بود
تالش کرد در سندیکا و تعاونی خیلی 
مثبت بودولی متاسفانھ فریب خانھ کارگر 
را خورد و سمت خانھ کارگر رفت ،این 
بحثی جداگانھ است ولی در رابطھ با این 

نی مصرف ایشان می رفت شبانھ دم تعاو
خانھ کارگران می گفت این بیست ھزار 

. قسط بده مشکلی نیست ٨تومان را در 
ھر ماه دوھزار و پانصد تومان بده این 
. طور ما فروشگاه را راه اندازی کردیم

در اولین قدم بن ھای کارگری را 
اختصاص دادیم بھ فروشگاه خودمان بھ 

رگران پر می ما فرم برای کا. تعاونی
کردیم می رفتند اداره کار خود سندیکا 
بن ھا را جمعی می آورد و در سندیکا 
توزیع می کرد بالخره کارگران ان 
اعتمادی کھ ما می خواستیم پیدا کردند 
کھ بھ خاطر ھمین کارھای مثبت بود کھ 

  .انجام دادیم

ازاین کھ یک بحث دیگری   خیلی ممنون
م تعاونی را ھم یادآوری کردید بھ اس

تعاونی مصرف با این کھ   االن. مصرف
شما نیستید کماکان ادامھ پیدا کرده؟ 
ساختمانی اگر دارد ایا مربوط بھ 
کارگران ھست یا اجاره ای؟ االن در چھ 

  ؟وضعیتی ھست

من یک نکتھ را یادم رفت وقتی تعاونی 
خیلی وضع مالی   مصرف تاسیس شد

 رفتیم از تھران پالستیک. خوبی نداشت 

و ظرف اوردیم خود بنده ھم این کا را 
می کردم مغازه ای اجاره کرده بودیم 
جلوی مغازه مثل حراجی ھا داد می زدم 

تمام می شد می رفتم ان جا   کارم کھ
وسایل پالستیک می فروختم این جوری 

ھمین حاال .کرایھ فروشگاه را می دادیم 
ھم من در فروشگاه عضویت دارم و 

ان موقع . تمعضو ھیئت مدیره ھس
 ۵تعاونی مصرف با سرمایھ اولیھ 

میلیون تومان تاسیس شد حاال با وجود 
اینکھ دو نفر انجا کار می کنند و حقوق 
ان ھا را می دھد سرمایھ تعاونی بھ 

  .میلیون تومان ھم رسیده است ۵٠حدود 

  ؟مکانش از خود تعاونی مصرف است

یک بار در محل . مکانش اجاره ای است
تعاونی مورد   چھارراه آزادیتعاونی در 

ما چند روز قبل از . سرقت قرار گرفت
این اتفاق برای حقوق معوقھ خود بھ 
اداره کار شکایت کرده بودیم در طول 
سھ چھار ماه حقوق افزایش نیافتھ بود 
دادخواست دادیم رفتیم فرمانداری ان جا 
جلسھ ای گذاشتند ما موفق شدیم چھار 

تومان میلیون و صدو شصت ھزار 
ما  . حقوق معوقھ کارگران را بگیریم

اولین بار بھ کارگران تمام ایران   برای
ثابت کردیم کھ میشود حقوق معوقھ را از 
دولت گرفت ھر چند در کارگاه کوچک 

میلیون و صد  ۴ما آن وقت .ھم باشید 
وشصت ھزار تومان مابھ التفاوت حقوق 
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آن تشکل کارگری با رای جمعی این  
و " سالم " منبع را یک منبع مالی 

کارگری میداند ؛ اما ممکن است فرد 
واسط کمک مالی را از منبعی دیگر 
دریافت کند کھ کارگران از آن خبر 

  .ندارند

واسط بھ جای اینکھ  مثال ممکن است فرد
گرفتھ باشد " الف"کمک مالی را از منبع 

دریافت کند " ب"     ، ازجایی دیگر مثل 
مورد تایید و " ب" ، کھ این منبع 

  .تصویب کارگران و تشکل انان نباشد

این امر می تواند باعث بھ خطر انداختن  
اگر . کارگران و حرکت تشکل انان شود

سالم و ، منبعی درست و " ب " منبع 
کارگری بود ، فرد واسط نیازی بھ پنھان 

" ب"کردن نام ان نداشت و یا ھمان منبع 
نیز نیازی بھ انتخاب واسط و دالل در 

  .این امر نداشت

و  –از طرفی امکان بسیار ھست 
کھ  –تجارب بسیاری این را نشان میدھد 

فرد واسط در این میان ، خود نیز بھ 
نافع مالی گذشتھ از م.منافعی رسیده است

کھ افراد واسط ممکن است داشتھ باشند 
،حداقل این منفعت وجود داشتھ کھ فرد 
واسط ، بھ ھر دو سوی کمک گیرنده و 

" فروختھ است و " فخر " کمک دھنده 
کسب کرده است تا بھ اھداف " اعتبار

و اینگونھ وانمود کرده است .خود برسد

ِ  کمک  کھ او تسلط بسیاری بر طرف
و یا بھ صورت شفاھی  گیرنده دارد

طوری وانمود کرده است کھ سخنگو و 
است و بھ " کمک گیرنده "یا نماینده ی 

این ترتیب ضربات بسیاری بھ استقالل 
و از طرفی . کاری آن تشکل زده است

با واسط بودن در مسالھ کمک مالی ، کم 
کم بھ فرد یا جریانِ  صاحب نفوذ ی در 

بھ  ان تشکل بدل گشتھ است و حتا گاه
  .جای آن تشکل تصمیم گرفتھ است

در بعدی دیگر و در بھترین حالت کھ 
واسطھ قصد رساندن کمک مالی 

بھ تشکل کمک گیرنده را   "کارگری"
دارد در صورتی کھ این انتقال کمک از 
طرق شفاف مانند واریز بھ حساب بانکی 
انجام نگیرد ، حداقل مشکلی کھ پیش 

یک و یا خواھد امد ، این است کھ با تشک
پیش امدن اندکی تاخیر یا مشکل فنی در 
ارسال،عدم اعتماد و مسائل حاشیھ ای از 

و ممکن .سوء تفاھم پیش میاید   جملھ
است تصور شود واسط قصد اھمال در 
رساندن امانت بھ ان تشکل را داشتھ 

در این حالت بحث مھم و طبقاتی .است
کمک کارگری جای خود را بھ مسائل 

اطمینان میدھد و اصل  حاشیھ ای و عدم
اقدام کارگری را تضعیف میکند یا بھ 

  .حاشیھ میکشاند

امرواسطھ گری ، داللی و بھ گروگان  
گرفتن ارتباط بین تشکل ھا و نھاد ھای 
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دیگر،عالوه بر امکان قریب بھ یقین در 
سو استفاده ھای مالی و نیز وابستھ کردن 

بھ منابع غیر کارگری و   یک تشکل
نابع سرمایھ داری ،در محتمال بھ م

ِ  فعالیت تشکل ھا  بھ ( دیگرجنبھ ھای
نیز تاثیر سوء ) غیر از زمینھ ی مالی 

  .می گذارد

این گونھ واسطھ ھا اغلب تا بدانجا پیش  
میروند کھ در برخی و یا حتا بسیاری از 

، مصوبات ، فعالیت ھا ،   شئون
ارتباطات و روش ھای یک تشکل 

د و مانعی کارگری دخل و تصرف میکنن
جدی در راه حرکت ھای مستقل یک 

  .تشکل کارگری می شوند

   ِ نتیجتا ، واسطھ گری در ارتباطات
تشکل ھای کارگری سنتی ضد کارگری 
ِ  استقالل تشکل ھای  و خالف اصل

  .کارگری است 

افراد و یا نھاد ھایی کھ بھ امر واسطھ 
گری تن در میدھند و یا این روند را 

د نشانھ ی غیر ادامھ میدھند ، خو
کارگری بودن خود را در معرض دید و 
تجربھ ی کارگران قرار داده اند 
وبالفاصلھ باید انان را از گردونھ ی 
ارتباطات و یا ھمکاری و یا مشورت 

  .حذف کرد

صندوق ھای ھمیاری مالی ، صندوق  
  ... اعتصاب و 

در تکمیل اصول پیشنھادی فوق یعنی  
رگری برای لزوم رو کردن بر بدنھ ی کا

کمک مالی ، و در حالت اضطرار ،لزوم 
و حمایت مالی   فراخوان کمک مالی

گسترده ، شفاف ، علنی ، ھمھ گیر و رو 
بھ ھمھ ی کارگران ،ھمچنین لزوم حذف 
ھر گونھ واسطھ گری در ارتباطات از 
جملھ ارتباط مالی ، سنت ھا و ابزارھای 
دیگری نیز برای حمایت مالی بھ 

ِ  در کارگران و تش کل ھای کارگری
معرض تھدید و سرکوب و اضطرار 

  .وجود دارد

صندوق ھای تعاونی مالی کارگری و  
کھ بیشتر ( صندوق ھای اعتصاب 

مربوط بھ کارگران متشکل در یک 
تشکل و امری درون تشکیالتی محسوب 
میشود و البتھ در صورت باال بودن 
سطح مبارزه و آگاھی کارگری ،میتواند 

ی فرا صنفی ، فرا کارخانھ ای بھ مسالھ ا
از جملھ این   ) و فرا تشکلی تبدیل گردد 

  .موارد است

ھمچنین وجود صندوق ھای ھمیاری 
مالی دائمی توسط کارگران ، فعالین 
کارگری ، و تشکل ھای کارگری در 
سطح داخل و خارج کشور می تواند و 
  ِ باید در دستور کار کارگرا ن و روند
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در کشور ما تیغ سرمایھ ھر . است 
. لحظھ بر سر کارگر خود نمایی می کند

نانوایی ھا  ما ھمان اوائل کارمی رفتیم بھ
سرکشی می کردیم تا کارگران بیمھ 

تعدادی ازکارگران خودشان را .شوند
پنھان می کردند ، کارفرما می گفت 

پنھان شو سندیکا اومد بیمھ اومد نباید "
این ھا موقعی کھ فھمیدند   "بیمھ بشی 

کارگرانی کھ قاطعانھ ایستاده اند بیمھ 
شده اند و یا موقعی کھ در اولین قدم 

مزدھا را بھ دو برابر افزایش دادیم دست
تومن حقوق داشتیم اما  ١٢٠٠چون قبال 

در عرض ان چند ماھی کھ از عمر 
سندیکا می گذشت توانستیم حداقل، 
دستمزد را دو برابر کنیم، بعد از این 
اقدامات کارگران فھمیدند این کارھای 
مثبت انجام شده و ما واقعا دلسوزانھ 

قانون کار .دیم برای ان ھا تالش می کر
اموزش می دادیم نھضت سوادآموزی 
گذاشتیم برای کارگران، این ھا کم کم رو 

  .بھ سندیکا آوردند

اگر این کارھا را نمی کردید کارگرھا می 
  اومدن؟

من می گم ھیچ گاه نمی آمدند بایستی 
برای کارگر کارھای مثبت انجام داد تا 
رو بھ شما بیاورد بایستی این کار را می 

دیم بیمھ شان می کردیم برای بیمھ و کر
چیزایی رو .شان تالش می کردیم   حقوق

این کارگران اصال در عمرشان نشنیده 

بودند ؛کارگری داشتیم سی سال چھل 
سال در نانوایی کار می کرد نمی دانست 

عیدی و پاداش یعنی چھ ، نمی  کھ 
دانست اصال یعنی چھ،حق مسکن و 

ان آن خواروبار، بن کارگری؛ کارگر
وقت عیدی و پاداش را از مردم می 
گرفتند و ما اعالم کردیم کھ دیگر مردم 
بھ کارگران عیدی و پاداش ندھد و 
کارفرما را موظف کردیم کھ عیدی و 

یا وقتی . پاداش کارگر را پرداخت کنند
حق عائلھ مندی برای کارگران مصوب 
کردیم کارگران خودشان باور نداشتند کھ 

  ...د و حق اوالد بگیرن

ما . ما ھمھ این ھا را برای انھا گرفتیم 
خودمان در اولین قدم بعد از این کھ 
سندیکا تشکیل شد چھارسال از عمرش 
گذشتھ بود بھ فکر یک فروشگاه افتادیم ؛ 
تعاونی مصرف، خود من ، محمود 
صالحی جالل حسینی ،عطا سلیمی ھیئت 

خانھ بھ خانھ می گشتیم . موسس بودیم
با ھر نفر بیست ھزار تومن ،قرار بود 

سرمایھ تشکیل بشود ان موقع کارگران 
ما . ھزار تومان نداشتند بپردازند ٢٠

نباید تاریخ را . خانھ بھ خانھ می رفتیم
نادیده گرفت باید این را گفت کھ ،کسی 
کھ بیشترو شب و روز برای تعاونی 
مصرف تالش کرد عطا سلیمی بود ؛کھ 

لیل نمی حاال چون رفت خانھ کارگر د
کسی کھ بیشترین .شود این را نگوییم 

تالش را برای تعاونی مصرف کرد عطا 
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ابزار عضوگیری کرد و حاال حتی یک 
نفر اسمی از خانھ کارگر در سقز نمی 
آورد فقط ھمان کارت ھا نزد مردم باقی 

   مانده و انتظار زمین ھاشان را دارند

اشاره کردید بھ  پس اینجوری کھ شما
طور رسمی سندیکای خباز سقز 
ھمکاری نکرد مخالف بود مردم فھمیدن 

   حتی زمین ھم بھ ان ھا داده نشده
اشتباه کردن حتی عضوگیری اجباری ھم 

آیا جز این دو سھ نفر . بھ جایی ختم نشد
خاص کھ من اسم بردم ، کسان دیگری 
ھم نبودند کھ بھ صورت انفرادی بروند 

ارگر ھمکاری کنند سوای از با خانھ ک
  ؟کار سندیکا

بلھ دونفر از اعضای سندیکا ھمان موقع 
رفتند بھ خانھ . از سندیکا استعفا دادند

کس دیگری ھم از سنندج آمده .کارگر 
آقای ایرج بھرام نژاد ایشان با ان ھا . بود

  .رفتند و این زمین ھا را خریدند

  ان دو نفر کی بودند؟

این دو نفر . پور عطا سلیمی و خالد شکر
از اعضای سندیکا بودند عطا سلیمی 
رئیس سندیکا بود خالد شکرپور خزانھ 
دار بود رفتند بھ خانھ کارگر بعد از این 
کھ در خانھ کارگر موفق نشد و 
کارھاشون رو بھ راه نشد و فھمیدند چھ 

سال خجالت  ۶، ۵بعد از   کاری کردند

ای االن اق. می کشیدند بھ سندیکا برگردند
خالد شکرپور برگشتھ و عضو ساده 

  .و از خانھ کار بیرون رفتھ.سندیکاست 

در جایی از صحبت ھاتون اشاره کردید 
در چند ماه اول کھ سندیکا را تشکیل 

بھ غیر از بیست سی  ٧٣دادید در سال 
تا این کھ بعد از   نفر کسی عضو نشد

کارگر   ماه یک عده ی دیگری ۶ -۵
نظر شما چھ بھ . عضو سندیکا شدند

دالیلی باعث می شود کارگران اعتماد 
کنند و بیایند و عضو بشوند چھ اتفاقی 
افتاد کھ بعدھا کارگران امدند و عضو 
سندیکا شدن و اقبال بیشتری نشان 

  دادند؟

ببین حافظھ طبقھ کارگر چھ از نظر  
فکری و چھ از نظر تاریخی قوی و خلل 

 طبقھ کارگر خوب و بد را. ناپزیر است 
اعالم " تشخیص می دھد حال کھ رسما

نمی کنند ، این نشانھ نا اگاھی آنان نیست 
کھ ھر روز از  بلکھ این فشاری است 

طرف دولت و کارفرما بر آنان تحمیل 
ما بارھا مشاھده کردیم کارگر . می شود 

را بھ اتھام اینکھ درخواست حقوق معوقھ 
خود کرده از کار اخراج و یا بازداشت 

ما شاھد آن ھستیم کھ ده ھا . شده است 
کارگر بھ اتھام تشکیل تشکل خود در 

با توجھ با این . زندان بسر می برند 
مستندات اگر کارگر در بعضی مواقع 
سکوت می کند از ترس بیکاری و زندان 
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این .ر گیردمبارزات کارگری قرا 
صندوق ھای ھمیاری مالی صندوق ھایی 
فرا تشکلی و فرا صنفی خواھند بود و 
میتواند حتا در میان کارگرانی در صنف 
ھای مختلف و یا پراکندگی گوناگون 

  .ملیتی و جغرافیایی ، تشکیل شود

در ) باید(این صندوق ھا میتوانند و
ائتالف عملی با دیگر تشکل ھا یا بین 

عالین کارگری مختلف کارگران و ف
  .تشکیل گردند

شکل بندی و نحوه ی ایجاد و راھبری  
این صندوق ھا و حتا اسم ان ، و چھ 
مقدار علنی یا غیر علنی بودن آن ھمھ و 
ھمھ بستھ بھ شرایط خاص موجود در 
جامعھ دارد و انتخاب ھر شکل و 

توسط خود کارگران   مکانیزم اجرایی ان
  .شودو فعالین کارگری انجام می

در صورت وجود این چنین صندوق ھای 
ھمیاری مالی ، در صورت نیاز ، از 
جملھ موارد اعتصابِ  کارگران ، اخراج 
ِ  کارگران و فعالین  یا زندانی شدن
کارگری کھ در مبارزات برای منافع 
کارگران تحت فشار اقتصادی ھستند ، 
کمک رسانی و حمایت مالی و روند 

  .انجام آن تسریع می یابد

ھمچنین بھ لحاظ روانی و امنیت فکری  
و با وجود تجربھ و خاطره ی اینگونھ 

کمک رسانی ھا در سطح جنبش 
کارگری و در موارد اضطرار مشابھ ، 
اسایش خاطری نسبی برای کارگران 
پیش می اید تا در روند مبارزه ، 
مستحکم تر بھ تالش خود ادامھ 

زیرا در گوشھ ای از ذھن آنھا این .دھند
" مینان وجود دارد کھ در صورتی کھ اط

برای آنان افتد ، صندوق " اتفاقی 
ھمیاری مالی بھ انان و خانواده یشان 

  .یاری خواھد رساند

صندوق ھای ھمیاری در داخل و خارج 
کشور میتواند امر کمک رسانیِ  گاه گاه 
و پراکنده را منسجم تر و پر بار تر کند 
و تخصیص کمک و حمایت مالی را با 
تاخیر کمتردرامر حمایت مالی و بھ وقت 

  .نیاز بھ انجام برساند

پیداست کھ این صندوق ھای ھمیاری نیز 
الزم است تا خود ، اصول برشمرده 
برای منابع کمک مالی بھ کارگران و 
تشکل ھا ی کارگری را رعایت کنند و 
مبالغ جمع آوری شده در صندوق ھای 
ِ  خود را با کمک ھای شفاف ،  مالی

  .نی ، فراگیر و کارگری تامین نمایندعل

  )پایان(

  علیرضا عسگری مرند

  ١٣٨٨پاییزو زمستان 



۴٢ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

   

  :پی نوشت 

باید اشاره کنم کھ نوشتھ ی پیش رو ) ١(
ِ  فکری و  عالوه بر مبانی و اصول

باورھای شخصی نگارنده بھ منافع  
طبقاتی کارگران ، ھمچنین مبتنی بر 

م تجاربی است کھ در فعالیت ھای انجا
شده در روند مبارزاتِ  اخیر در جنبش 

بھ .کارگری ایران بھ دست امده است
عبارتی عالوه بر تجارب جنبش کارگری 
در ایران و جھان در طی سالیان سال 
،این نوشتھ از این موارد ،بھ طور اخص 

ِ  : بھره برده است  حمایت ھا و مسائل
مالی تجربھ شده در کمیتھ ی دفاع از 

ارد و حمایت ھای محمود صالحی ،مو
مالی انجام شده در اتفاقات مربوط بھ 

و نیزموارد   سندیکای کارگران واحد
مربوط بھ حمایت ھای مالی از کارگران 
ھفت تپھ و اتفاقات مربوط بھ سندیکای 

  .کارگران ھفت تپھ 

و نیز نوشتھ ی حاضر مبتنی بر تجارب 
بھ دست آمده است،در گذِر مشاھده ی 

تشکل ھای مختلف با  تالش ھای افراد یا
پوششِ  نام ھای فعال کارگری و تشکل 

داخلی و جھانی با عناوین کارگری   ھای
و دست کم  - ، برای تاثیر گذاری، نفوذ،

ِ  کم تجربگی یا نا آگاھی  -  در اثر
تخریب و تفرقھ افکنی در تشکل ھای 

و سھم خواھی از حرکت ھای  کارگری 
  .کارگری 

گفتھ ھایی بوده بسیار نوشتھ و بیش از آن 
است کھ بھ جای بحث و تبادل نظر بھ 
حواشی پرداختھ شده است و در نتیجھ با 
تقلیل این بحث مھم و اساسی بھ برخورد 
شخصی و انگ زدن ،فضای سوء 
استفاده و یا سوء تفاھم ھر چھ فراخ تر و 

  .آب ، ھرچھ گل آلود تر شده است

من حتا این توضیح بر حواشی را بھ  
وشتھ ی خود واگذار کردم تا حاشیھ ی ن

اشاره کرده باشم کھ اصل بحث استقالل 
مالی و نحوه ی کمک مالی کارگری 
بحثی اساسی است و تھمت و انگ زنی 

بھ مدافعان استقالل مالی تشکل ھای  
باید در یک اراده و اقدام   کارگری ، 

حداکثری در جنبش کارگری و با خرد 
 جمعی و تحمل وتبادل نظر و نقد ،بھ

حاشیھ رانده شود و الزم است کھ با 
تدقیق اصل بحث و پیش روی گذاردن 

درست را بھ   جنبھ ی اثباتی قضیھ راه 
  .عنوان تجربھ بھ دیگران بازنمود

چھ در تجارب جھانی چھ  - بی گمان 
ھمیشھ  -   محلی و در زمان ھای مختلف

اینگونھ بوده است کھ کسانی چند ، در 
رھگذر ھمین حاشیھ ھا و از ھمین 

اما کارگران اگاه با دامن .ارتزاق میکنند 
  زدن بھ جنبھ ھای سازنده و اموزنده ی
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این خاطر کھ ابرویم من ھم بھ .نذاشتند  
حفظ شود و بعدا نگویند ما بیرونش 

از اون موقع بھ . کردیم خودم استعفا دادم
بھ بعد کھ از ھیئت حل  ٧٩بعد از سال 

اختالف امدم بیرون ادامھ دادم،کارگران 
امدند مراجعھ کردند امضا ازش گرفتم بھ 
عنوان وکیلش ،گفتم من کارت را 

ت پیگیری می کنم پرونده ھایی ھس
کارھایی براشون انجام دادیم، نماینده شان 

حاال ھر . شدیم و احقاق حق کردیم
کارگری در سقز در ھر بخشی ھر 

یعنی انجمن ( مشکلی پیش بیاد بھ ما 
مراجعھ می  )دفاع از کارگران اخراجی 

کنند بارھا شده برای پرونده ھا رفتم 
شھرستان ھای دیگر تو اداره کارھای 

ثال مھاباد رفتم شھرستان ھای دیگر م
نماینده کارگر شدم و براش احقاق حق 

  .شده

آقای عبدی پور االن اشاره کردید بھ 
موقعی کھ خانھ کارگر .بحث خانھ کارگر

در سقز شروع بھ کار کرد ایا شما یا 
افراد دیگری مثل محمود صالحی ، سید 
جالل حسینی یا کسان دیگری از سندیکا 

رتبط با خانھ کارگر مشکل داشتید ؟ م
بھ خانھ کارگر پیوست؟   بودید؟ آیا کسی

  اصوال موضع شما در قبال انھا چھ بود؟

ما با خانھ کارگر از نظر فکری مرز  
بندی داشتیم چطور می شود عضو آن 

  شد؟ یارگان ضد کارگر

بھ کارگران ھم گفتیم .ما موافق نبودیم 
این ھا حدود سھ سال در شھر سقزدفتر .

ما بھ .و نشدزدند حتی یک نفر ھم عض
کارگران گفتھ بودیم این ھا دروغ گو 
ھستند و کارشان این نیست و در برابر 

این ھا در   .مبارزات کارگران سد ھستند
اولین قدم مقداری پول از مردم گرفتند 
گفتند براتون خانھ می سازیم زمین می 

تعاونی مسکن    خریم ؛ بھ این وسیلھ
تشکیل دادند ھر کس می رفت عضو 

ی مسکن بشود با کاله برداری می تعاون
گفتند باید عضو خانھ کارگر بشود و آن 
وقت می توانید عضو تعاونی مسکن 

نفر رفتند برای زمین نام  ١٢٠٠شوید و 
ان ھا   نویسی کردند پول پرداخت کردند

کارت خانھ کارگر   ھم بھ ھر نفر یک
. دادند و اجباری عضو خانھ کارگر میشد

ین زمین ھا تقلبی در عمل ھم ثابت شد ا
است و ھنوزم کھ ھنوزه در جایی زمین 

بعدا سازمان .ھا واقع شده مشکل ھست
مرتع و آبخیزداری گفت این زمین مال 

حاال . کشاورزی نیست مال مرتع است 
ھم دچار مشکل شدند تغییر کاربری بھ 
مسکونی نمی دھند و مردم از ان موقع 

  سرگردان برای پول ھا شون ھستن

  ؟چھ سالی 

سرگردان ھستند برای   بھ بعد ٨٢از  
زمین ھا و پول ھاشون و ھیچی دست 

خانھ کارگر با این . شان را نگرفتھ 
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ماه در ھیئت حل اختالف سقز  ٢٢مدت 
  . و بانھ حضور داشتھ باشم 

  چھ سالی شما رفتید؟

حدود دو سال  ٧٩تا ٧٧دقیق یادم نیست  
ماه ٢٢البتھ دو سال تمام نشد ، . 
ماه خانھ کارگر  ٢٢متاسفانھ بعد از .بود

شکل گرفت و نماینده ای برای حل 
اختالف فرستاد ، خواستند من را بھ 
نحوی اخراج کنند من استعفا دادم فشار 

قبال در حل اختالف موقعی کھ آوردند
اعضا سھ نفر نماینده دولت   نماینده بودم

سھ نفر نماینده کارفرما سھ نفر نماینده 
خوشبختانھ ھیچ کدام از سھ نفر . کارگر

ارگرارتباطی بھ خانھ کارگر نماینده ک
نداشتند ما ھر سھ ھم نظر بودیم ان ھا از 
بخش ھای دیگر کارگری بودند فقط من 

حتی افرادی کھ نماینده دولت   خباز بودم
چون ما حرف واقعی می زدیم با    بودند

سند و مدرک صحبت می کردیم ان ھا 
نظرات ما را قبول می کردند در طول 

ل نگذاشتیم حق ان مدت خوشبختانھ حداق
قبل از آن ھر ھیئتی .کسی ضایع شود 

تا پرونده  ۵کھ تشکیل می شد حداقل 
پرونده حتی  ۵این . برای بررسی دارند

یک کدام بازگشت بھ کار نمی خورد ولی 
جلسھ فقط  ١٠خوشبختانھ ما در طول 

وقتی تشخیص می دادیم کھ واقعا ان 
یا خودش مایل   کارگر یا قصور کرده

 ٢٢ان . اخراجش را میدادندنیست حکم 

ماه کھ انجا بودم نگذاشتیم حق کارگران 
ضایع شود از کار اخراج شوند و نمونھ 
ھایش در شھر ھست کھ االن مشغول بھ 

نھ فقط از کارگران خباز از .کار ھستند 
حتا اگردر یک .کلیھ بخش ھای کارگری 

جلسھ موفق نمی شدیم می گفتیم جلسھ را 
ری می گذاشتیم تمدید کنیم جلسھ دیگ

یک سری کارفرما می امدند انجا بھ .
جای این کھ دلیل و مدرک قاطعی برای 
ھیات بیاورند می گفتند کارگر من 
مشروب می خورد و یاولگرد و یا فالن 

می گفتیم چطور این کارگر . کاره است 
ده سال انجا بوده چرا ان ده سال ھمین 
کارگر را اینطور قبول کردی ، حاال کھ 

ھ دستمزدم کم است یا خواستھ بیمھ گفت
اش کنی شما اخراجش می کنید؟ ما حکم 

می رفت    بازگشت بھ کارش را می دادیم
ماه یک نفر خانھ  ٢٢بعد از . سر کار

کارگری آورده بودند کھ نظرش با نظر 
اعضای کارفرما بود نگاه بھ دھن ان ھا 
می کرد ببیند ان ھا حکم اخراج دادند یا 

رچی کھ ان ھا می ھ. صلح و سازش
بعد فشار زیادی بر من .گفتند انجام میداد 

آوردند بعد از ان نیروھای امنیتی و اداره 
کار و خانھ کارگر نگذاشتند سر کار 
برگردم و بھ عنوان نماینده کارگر کار 
خودم را ادامھ بدم استعفا دادم و امدم 

  .بیرون

  نذاشتن یا شما استعفا دادید؟
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این بحث و تالش برای تثبیت سنت ھای 
اصولی کارگری ، بھترین پاسخ را بھ 
توھم پراکنی ، تھمت ھا و انگ زدن ھا 

یا نھاد ھا   و سو استفاده ھای این افراد
میان  خواھند داد و پا در راه نھادگان در

کارگران و فعاالن ، با دقت و نقد در کار 
ِ خویش بھ تصحیح ھر گونھ ایراد و 

  .نقیصھ در کار خود خواھند پرداخت

امید دارم کھ کارگران و فعاالن کارگری  
و تشکل ھای کارگری ، در این بحث 
مشارکت کنند تا بتوان در تثبیت یکی از 

  اصولی ترین و مھم ترین سنت ھای
. می رو بھ جلو برداشتکارگری ،قد

اکنون جنبش کارگری ایران بھ اندازه ی 
کافی تجربیات تلخ و شیرین درچنتھ ی 
خود دارد کھ بتواند بھ یک جمع بندی 
نسبتا مفید و کارگری در زمینھ ی فوق 

  . الذکربرسد

ھمچنین این بحث بدون بررسی دقیق در 
موارد دیگر بحثی کامل نخواھد بود کھ 

ا بھ مجالی دیگر واگذار پرداختن بھ ان ر
: از جملھ مھم ترین این موارد . میکنم

چگونگی جھت گیری سیاسی و اقدامات 
ِ  مطابق با منافع کارگران،  سیاسی

" استقالل سیاسی " بررسی درباره ی 
تشکل کارگری ،نسبت یک تشکل 
کارگری با امور سیاسی ، درستی یا 
نادرستی و یا چگونگی مشارکت و یا 

تشکل کارگری با سازمان یا ائتالف یک 
  ...سازمان ھای سیاسی کارگری و 

ِ این توضیح مختصر باید  و در پایان
افزود کھ کلیت بحث حاضر ، از آبشخور 

سرمایھ .تئوری توطئھ سرچشمھ نمیگیرد
داری بھ خاطرمنافع خود برای منحرف 
کردن مبارزات کارگری،ھر گونھ اقدامی 

  .می کند

صد البتھ : کھ و البتھ باید تصریح کرد 
کھ کارگران ھم ، ھمپای تاریخ مبارزه ی 
   طبقاتی خود ، برای کسب مطالبات خود

در مقابل نظام  -با درجات مختلف  -
نباید از .سرمایھ داری ایستادگی کرده اند

این نوشتار ، رنگ و بوی یاس " لحن "
نکات .برای کارگران استشمام شود

برجستھ و امیدوار کننده ی مبارزات 
اما در .ارگری خود بحثی است اساسیک

اینجا سعی شده است ، ھشدار ھای الزم 
در مورد روش ھای نفوذِ  مالی سرمایھ 

  .داری داده شود

بھ دالیلی چند در این مقال از آوردن  
مثال ھا ،جزئیات و مصادیقِ  مربوط بھ 

نکات .بحث ھای مالی ، پرھیز شده است
و تجربیات مثبت و منفی در سال ھای 
اخیر در جنبش کارگری ایران ،در 

  .صورت نیاز،خود بحثی جداگانھ میطلبد
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واقعیت این است کھ طیف ھای ) ٢( 
مختلفی از گرایشات فکری در جنبش 
کارگری میتوانند بر سر روش ھا و سنت 
ھای درست کارگری در زمینھ ی مسالھ 

  .مالی توافق داشتھ باشند

در واقع مواردی کھ در این نوشتھ روی 
بحث میشود ، سنت ھای درست  ان

کارگری است کھ میتوانند سنت ھای 
  .رادیکال کارگری نیز باشند

از جملھ در ادامھ ی بحثی کھ اشاره بھ  
لزوم تشکل یابی کارگران شد ، باید 
اشاره کنم کھ برای گرایشات رادیکال این 
عبارت بندی بھ این شکل ادامھ پیدا 

ف سپس کارگران در ائتال کھ،  میکند 
این تشکل ھای مستقل خود و با ایجاد 

اقتصادی و کارگری -سازمان سیاسی
خود اساس نظام طبقاتی و برده ای را از 

  .میان بردارند

برای گرایشات رادیکال کم و بیش قضیھ 
بھ این شکل درک و پیگیری میشود کھ ، 
  تضاد منافع طبقات رو در روی ھم

ِ سازمان ھای سیاسی  تضاد آشتی ناپذیر
در .اسب با خودشان را درپی داردمتن

واقع جدال و تضادِ  اشتی ناپذیر،بر سر 
این است کھ سرمایھ داری سھم ھر چھ 
بیشتری ازارزش افزوده ی حاصل از 

و کارگران و سازمان .نیروی کار ببرد
   ھایشان نیز باید بتوانند در این جدال ،

ِ  سیاسی  ِ –منافع ھر چھ    اقتصادی
و البتھ .ب کنندبیشتری بھ نفع خود کس

طبقھ ی کارگرباید بتواند در نبرد نھایی ، 
اساس این سیستم طبقاتی را از میان 

بھ عبارتی ، زمینھ گستره ی .بردارد
مطالبات ، از حداقل ھا تا حداکثر آن قابل 

از کمترین مقدار دستمزد بھ .طرح است
کارگر تعلق گرفتن، آنمقدار کھ این برده 

تا حد اکثر آن ی ارزش افزا زنده بماند 
یعنی لغو کار مزدی با پیش زمینھ ی 
حداکثر بودن قدرت سیاسی طبقھ ی 

و تسلط سیاسی طبقھ ی کارگر .کارگر
خود باید بر پایھ ی موجودیت تشکل ھای 
کارگری مستقل از دولت و کارفرما 

ِ روند رو    این تشکل ھا باید دارای. باشد
بھ رشد دیدی سیاسی مطابق با منافع 

ِ  ضدیت با سرمایھ  کارگران ، و جھت
  .داری باشد

و کارفرماھا ،   بھ جز دولت ھا) ٣( 
استقالل از ھر گونھ نھاد ضد گارگری و 

بھ . یا تحت پوشش دولت ھا الزم است
ِ   عالوه ِ  مالی   مورد مشخص استقالل

از احزاب ،میتواند در بحث عدم دریافت  
تک منبع (  " واحد " کمک ازمنبع مالی 

زوم کمک گرفتن از ھر گونھ و یا ل) 
منبعی تنھا با تصمیم گیری جمعی 
کارگران ،جای بگیرد کھ در این نوشتھ 

  .بھ آن اشاره خواھد شد
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وکالت تمام کارگران را بدون ھیچ ھزینھ 
ای قبول می کند و ھمھ کارگران ایران 
می توانند از انجمن درخواست وکالت 

در دست  حال انجمن ده ھا پرونده. کنند
  . اقدام دارد 

-٧٣آقای عبدی پور در دوره ی از سال 
شما و دوستان دیگرتان کھ نماینده  ٨٠

کارگران خباز سقز بودید عالوه بر 
مسئلھ دستمزد و قراردادھای دستھ 
جمعی ، بیمھ و اعتراضات و اعتصابات 
دستھ جمعی و سایر احقاق حقوق 

و   کارگران، اموزش کارگری، تبادل
جربیات بھ کارگران، حمایت انتقال ت

پشتیبانی از کارگران دیگر در دیگر 
جاھای استان یا ایران انجام دادید بھ 
عنوان نمایندگان کارگر چھ کارای 
دیگری برای احقاق حقوق کارگران 

  ؟خباز سقز می کردید

وقتی سندیکا شکل گرفت و دو سھ سال 
گذشت ما تالش کردیم و   از تاسیس

ر در ھیئت حل دعوت شدیم کھ یک نف
اختالف سقز برود بھ عنوان نماینده برای 

در ھیئت .پیگیری حقوق کارگران 
تشخیص چون واقعا حکم ھا و اراء قابل 
اعتراض بود وبا حضور یک نماینده 
کارگر این رای میتواند در ھیئت حل 

خوشبختانھ توانستیم . اختالف تغییر کند
در اولین مرحلھ ای کھ برای ھیئت حل 

و ھیئت تشخیص نماینده  اختالف

بفرستیم، اولین بار آقای عطا سلیمی 
ما "و بعدا   برای ھیات تشخیص رفت

اعتراض کردیم و خواستار آن شدیم کھ 
باید در حل اختالف ھم نماینده داشتھ 
باشیم و طی یک طومار اعتراض خود 
را بھ مسئوالن شھر و استان دادیم و 
 اعالم کردیم اگر جواب ما را ندھند ما
دست از کار خواھیم کشید بھ این دلیل 
مسئوالن شھر برای ما تشکیل یک مجمع 
دادند و از کلیھ کارگران و کارفرمابان 
سقز دعوت بھ عمل آوردند تا دراین 

رئیس اداره کار . مجمع شرکت کند 
سخنرانی کرد و برای کارھای کھ در 
. سقز انجام داده بود عذر موجھ می آورد 

استند تا در زمان کارگران از من خو
سخنرانی ریئس اداره کار متن یک نامھ 
کھ نوشتھ بودیم با صدای بلند آن را 

من اقدام بھ قرائت نامھ کردم . قرائت کنم 
و تمام کارگران از نامھ حمایت کردند و 
در ھمین مجمع ما نامھ و طوماری کھ 
ھمراه داشتیم بھ مسئوالن دادیم و تھدید 

اختالف نماینده  کردیم کھ باید ما در حل
این بود کھ محمود صالحی  . داشتھ باشیم 

قبول کرد و نماینده کارگران سقز و بانھ 
در حل اختالف شد و خوشبختانھ دو سال 
. در ھیئت حل اختالف حضور داشت 

برای بسیاری از  محمود صالحی رفت تا 
کارگران احقاق حق کند و بعد از این کھ 

فرما بھ از طرف نیروھای امنیتی و کار
محمود صالحی فشار آوردند بنده از 

توانستم  طرف سندیکا معرفی شدم و 
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آقای عبدی پور از انجمن دفاع از 
این  کارگران اخراجی صحبت کردید ، 

انجمن چیست ؟ و در کدام منطقھ فعالیت 
  می کند؟ 

بھ بعد ما احساس کردیم  ١٣٨۴از سال 
از کارگران در مقابل کارفرمایان در   کھ

یکی باید ) اداره کار( مراحل قانونی 
اع کند بھ این دلیل یک کمیتھ تشکیل دف

دادیم بنام کمیتھ دفاع از کارگران 
این کمیتھ فعالیت خود . اخراجی و بیکار 

را شروع کرد و از زمان تاسیس ده ھا 
نفر از کارگران اخراجی بھ این کمیتھ 

این کمیتھ را بھ  ١٣٨۵سال . پیوستند 
انجمن دفاع از کارگران اخراجی تبدیل 

زارت کار درخواست کردیم و از و
کردیم تا انجمن مورد نظر را بھ ثبت 

ماه وزارت کار  ١٨برساند و اما بعد از 
اعالم کرد کھ شما ھا کھ در انجمن دفاع 

قانون کار نمی  ٢جمع شدید شامل ماده 
باشید و بھ این دلیل انجمن شما ثبت 

  . نخواھد شد

انجمن دفاع از کارگران اخراجی از 
ما در این مورد طرف دولت ثبت نشد ش

چکار کردید آیا انجمن را منحل کردید ؟ 
یا بھ فعالیت خود ادامھ می دھید ؟ اگر 
فعالیت می کنید چطور است و کارگران 
چطور می تواند اعضای انجمن را بھ 
عنوان نماینده خود بھ اداره کار 

  بفرستند؟

ما کار گران متشکل در انجمن دفاع از 
د کارگران اخراجی بھ نیروی خو

کارگران اعتقاد داریم و ما منتظر آن 
نیستیم کھ بعد از ثبت فعالیت خود را 
شروع کنیم ما چند سال است کھ تحت نام 
انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز و 

ما . حومھ فعالیت می کنیم و خواھیم کرد 
در محل کار خود دفتر و پرونده ھای 

ھر کارگری کھ از کار .کارگری داریم 
شود و یا مشکالت کاری دارد  اخراج می

خیلی راحت می تواند بھ افراد انجمن 
مراجعھ کند وبرای خود نماینده تعیین کند 

از " اما ھر مراجعھ کننده ای باید رسما. 
انجمن درخواست کند و یک فرم کھ در 
اختیار او قرار می گیرد باید آن را 

  . تکمیل نماید 

این فرم چطور است و برای چی باید 
گر آن را تکمیل کند و آیا انجمن در کار

مقابل کاری کھ برای کارگر انجام می 
دھد پولی را دریافت می کند ؟ آیا 
کارگران سقز و حومھ ھمگی بدون در 
نظر گرفتن شغل می توانند بھ انجمن 
مراجعھ کنند و انجمن بھ آنان وکیل 

  تعیین کند؟

فرم داریم بھ این   ما در انجمن یک نوع
کارگری اخراجی فالن  من( عنوان 

کارگاه از کار اخراج شدم و از انجمن 
می خواھم جھت احقاق حقوقات خود یک 

این انجمن . ) وکیل بھ من معرفی کنند
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استقالل تشکل ھا از "بحث موسوم بھ 
و جنبھ ھای مختلف آن بھ " احزاب 

اندازه ی کافی بحثی جدی و اساسی 
  .و نیازمند بررسی جداگانھ است  است

ی با چھره کردن سرمایھ دار) ۴( 
افرادی از جنبش کارگری سعی در 
معرفی کردن انھا بھ عنوان رھبر 

حمایت ھای مالی از انان .کارگران دارد
بھ بر دوش " مبادا " میکند تا در روز 

گرفتن انان جھت حرکت و منافع خود را 
بھ عنوان . از طریق انان بھ پیش ببرد

کارگر لھستانی کھ " لخ والسا " مثال 
خریده شد " عوامل سرمایھ داری توسط 

و تبدیل بھ چھره و رھبر شد و سپس " 
بھ منافع کارگران لھستان خیانت کرد و 
با دستان خود منافع کارگران را در 

  !سرمایھ داری سر برید   آستان

ضرورتا باید اشاره ای کوتاه کرد ) ۵( 
کھ قبل از اینکھ یک تشکل بھ مرحلھ ی 

وفق شده اضطرار برسد ، و چنانچھ م
باشد از طریق حق عضویت ،منابع مالی 
خود را تامین کرده باشد،لزوما این بدان 
معنا نیست کھ بحث فساد مالی در ان 

  .تشکل وجود ندارد

بسیاری وجود " سازشکار"اتحادیھ ھای 
دارند ، کھ حق عضویت اعضا را 
صرف اشرافی گری سران اتحادیھ و 

... خرج دم و دستگاه اداری خود و 

دخالت حداکثری کارگران در ھمھ .کنندمی
ی امور و شئون یک تشکل یکی از باید 
ھایی است کھ میتواند اینگونھ موارد را 

  .نیز محو کند

ویا استقالل مالی صرفا در زمینھ ی 
دریافت کمک مالی توسط تشکل ھای 
گارگری نیست ؛بلکھ این استقالل در 
مورد کمک کردن توسط تشکل ھای 

د دارد ؛ ازجملھ ی کارگری نیز وجو
تشکل ھای کارگری کھ   انھاست بسیاری 

بھ احزاب سازشکاربھ نام کارگر، کمک 
مالی میپردازند تا انھا در نبرد ھای 

مثال یکی از .انتخاباتی خود پیروز شوند
اتحادیھ ھای کارگری در انگلیس کھ بھ 

کمک مالی میکرد اخیرا " حزب کارگر"
بھ آنھا .این کمک را قطع کرده است 

درستی بھ این تصمیمی رسیده اند کھ 
چرا باید حق عضویت کارگران را بھ 

حزبی کھ .این حزب ضد کارگر پرداخت
بھ نام کارگران اما بھ کام سرمایھ داری 

یکی از اتحادیھ ھای .چھ کارھا کھ نمیکند
کارگری کمک مالی خود را بھ این حزب 

  .خیانتکار قطع کرده است

نگام اعتصاب بھ عنوان مثال بھ ھ) ۶( 
در استانھ ی   نفت گران ،در تھران و 

   ابتدا نمایندگان ، ۵٧پیروزی قیام 
کارگران ،سراغ دانشگاھیان رفتند کھ 
حدود دو و نیم میلیون تومان جمع آوری 

کفاف یکروز ) مبلغ(اما چون این . شد
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دستمزد را ھم نمی داد، بھ سراغ طالقانی 
. رفتند کھ او یک بازاری را معرفی کرد

کمک مالی بھ نفتگران   از آن بھ بعد
ھمین مسئلھ باعث شد کھ . سرازیر شد

کمیتھ مخفی نفتگران یکی از بازاریان را 
و این شروع . بدرون خود جای دھد

مصیبتی شد کھ نفتگران بھ سوی درخت 
    سیب روی آورند

در این شکی نیست کھ بسیاری از 
اعتصابات بھ درستی برای پیش برد 

و نیز ، .رگری انجام گرفتندمطالبات کا
تمام انگیزه ھای اعتصاب نفتگران ، بھ 
دلیل پشتگرمی بھ کمک مالی سرمایھ 

اما از .داری بازاریان مسلمان نبود 
در جنبھ ی مالی  –طرفی ، اعتصابی کھ 

از جملھ ،با حمایت مالی بازار و  –خود 
از  - باشد  یا منابع غیر کارگری دیگر 

ِ  –جملھ بھ دلیل  حمایت مالی انان قطع
چھ اینکھ شرایط .فروخواھد نشست

سیاسی اقتصادی و اجتماعی دیگر نیز از 
دالیل اصلی دیگر این فرو نشستن 

  .خواھند بود

کارگران باید براساس سنت مالی 
کارگری خود ، اقدام بھ مبارزه کنند تا 

  .بتوانند منافع خود را بھ پیش ببرند

) نوشت کج (عبارتی کھ با حروف ایرانیک (
امده است ،مستقیما نقل قول یکی از رھبران 

  )اعتصاب نفت در انزمان است 

ز خمیرِ  خام تا نان برشتھا

 یكایتجربیات کارگران خباز و سند

  خبازان سقز

  گفتگو با محمد عبدی پور                           

درپی ، گفتگوی انجام شده با آقای : اشاره
  .می کنیدمحمد عبدی پور را مالحظھ 

پاسخ ھای عبدی پور، عالوه برقابلیت 
ثبت بھ عنوان برگی ارزشمند و سندی 
گران سنگ در تاریخ جنبش کارگری،پر 
است از درس ھای بسیار برای کارگران 

گفتھ ھای عبدی پور .و فعاالن کارگری
کھ خاطرات تلخ و شیرین مبارزات او و 
دوستانش را برای ما حکایت میکند،بیش 

بازنمایاندن این نکتھ است کھ از ھر چیز
مبارزه و پیشبرد اھداف کارگری عالوه 
بر بحث و نظر و تحلیل بدون شک باید 
بر بنیاد تجربھ ی مشخص ودست بھ یقھ 
شدن با مناسبات مسلط در جامعھ ی 
سرمایھ داری باشد؛مبارزه ای در میان 

تجربیات .کارگران ، با انھا و برای انھا
ست و در خالل عبدی پور از این دست ا

حرف ھایش لحظھ لحظھ ی این فراز و 
نشیب ھا را تا حد ممکن و در اندازه ی 
حوصلھ و توان این گفتگو لمس 

ن یت گونھ در ایحكا یوه یش.میکنیم
پور و  یكھ عبد یاتیگفتگو و تجرب
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مثل ھمین مورد کھ . بیشتر عوض کنند
شما اشاره کردید کھ ھیئت مدیره خباز 
کند ھستند کارگران باید دخالت کنند و ان 

شما اشاره می کنید . ھا را عوض کنند
احتمال بی کاری، اخراج ھست یا این کھ 
کسانی ھستند کھ دست نشانده دولت یا 

یگر کارفرما ھستند و بعد در بخش د
اگر تعداد کارگران زیاد   عنوان کردید

خیلی . باشد نمی شود با ان برخورد کرد
خب اگر کارگران اعتقاد داشتھ باشن کھ 
این تشکل تشکل خودشان ھست می 

 ٢٠٠با    توانند براش اعتصاب کنن
نفر نمی توانند برخورد کنند باعث  ٣٠٠

می شود یکی دونفر دست نشانده خارج 
ماینده ھای بھتری را شوند و کارگران ن

  شما نظرتان چیست؟. جایگزین کنند

دقیقا در ھمین رابطھ حرف شما سعی  
می کنیم و سعی کردیم و حاال ھم داریم 

و چند وقتی است . برایش تالش می کنیم
فشرده با کارگران صحبت می کنیم و 

از سال .کارگران را بھ اقناع رساندیم 
د آن موقع یک قراردا. کھ ما رفتیم ٨٠

امضا  دستھ جمعی با نماینده کارفرما 
ھر سال در . کردیم و قراردادی بستیم 

اولین روز فروردین حقوق کارگران 
کھ  ٨٠ولی از سال . خبازافزایش پیدا کنھ

بھ اجرا گذاشتیم و دستمزدھامون را 
ازان موقعی کھ ما رفتیم پیمان  گرفتیم، 

الی  ۶ھر سال .   دستھ جمعی منعقد نشده 
. ز حقوق کارگران را می خورندماه ا ٧

در مھرماه  ٧برای مثال امسال در برج 
  امسال دستمزد کارگران افزایش یافتھ

ولی قراردادی کھ ما بستیم باید ھر سال 
افزایش پیدا  از اول فروردین دستمزدھا 

حاال این ھیئت مدیره این کار . می کرد
را نکرده ما حاال این را داریم با تمام 

ی می کنیم و بھ کارگران قدرت پیگیر
گفتیم اولین لطمھ ای کھ این ھا بھ شما 
وارد کردند مسئلھ دستمزدھاست بایستی 

بھ ان ھا   واقعا با کارگرھا صحبت کنیم
درباره انتخابات آگاھی میدیم تا بروند در 

ھمین امسال . انتخابات شرکت کنن
کارگران اعتراض کردند کھ چرا دستمزد 

و ھیئت مدیره را ما افزایش داده نشد 
موظف کردند کھ مجمع عمومی تشکیل 

مجمع عمومی تشکیل شد و در . دھند 
مجمع مصوب کردند کھ ھیئت مدیره از 
طرف کارگران بھ اداره کار شکایت کند 

اما بھ دلیل اینکھ ھیئت مدیره با اداره . 
کار مماشات می کرد دنبال دادخواستی 
کھ داده بودند نرفتند و بعد کارگران 
انفرادی طرح دعوی کردند و حال ده ھا 

از کارفرمای خود شکایت " کارگر رسما
کرده و ما از طرف انجمن دفاع از 
کارگران اخراجی برای آنان فرم تھیھ 
کردیم و بھ آنان گفتیم کھ در زمان تشکیل 
جلسھ اگر خود کارگران قبول کنند ، از 
طرف انجمن دفاع از کاررگان اخراجی 

ای نماینده بھ اداره کار  بدون ھیچ ھزینھ
  . می فرستیم 
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ظر من اشتباه بزرگی کھ بھ ن. نمی روند
است من می گویم ھرجا نیروی دولتی 
ھم باشد من می روم تا در عمل ثابت کنم 
از او بھترم و فعال ترم و بایستی او را 
وادار کنم کھ از انجا بیرون بره نھ این 
کھ من اونجا نرم اون بایستی بره 

خط فکری ھر تشکلی در مجمع   .بیرون
وط بھ تعیین می گردد و اجرای آن مرب

ی آن است ، یاعضای ھیئت اجرا
اساسنامھ ای کھ ما در سندیکا تدوین 
کردیم ھمان اساسنامھ است ، اما کار ما 
آگاھی بھ کارگران و اجرای اساسنامھ 
بود ، من توضیح دادم کھ باید کارگران 

. را از مسائل درون تشکیالت آگاه کرد 
ولی حال کارگران را از مشکالت 

نند ، چون کسانیکھ سندیکا مطلع نمی ک
در بستر قدرت ھستند بھ آن اعتقاد دارند 
کھ با نامھ نگاری بھ مسئوالن دولت می 

  . توانند مشکالت کارگران را حل کنند 

نکاتی کھ بھ عنوان ریشھ ھای مشکل 
برای حال حاضر سندیکای کارگران 
خبازسقز می گویید کامال قابل فھم است 

منتھا . واز ان نمی شود بھ راحتی گذشت
حداقل بھ خاطر این کھ اگر در آینده 
اتفاقی بخواھد بیفتد یاکسانی بخواھند از 
این تجربھ استفاده کنند من نظرم این 
است کھ در ھر کاری و در بیشترین حد 
ممکن ھرچھ بیشتر کارگران را دخیل 

حاال مھم نیست اسم تشکل چیست . کنیم
ولی چیزی کھ اھمیت دارد شیوه ای 

. کار می کند  شکل با اناست کھ ان ت
اگر کارگران دخالت بیشتری در کار 
داشتھ باشند و اگر نمایندگان ان 
ھاھمیشھ ازکارگران نظر بخوان و 
مسائل را بھ عھده خود کارگران بذارند 
و چون کار دستھ جمعی است اگاھی 

و کارگران بھ   بیشتر و بیشتر می شھ
اگاھی می رسند و نمایندگانشان را 

و اگر اون ھا را   می کنند بازخواست
کار آمد ندیدند عوض کنن و تشکل رو 

بھ نظر من در تجارب .بھ جلو خواھد بود
اینده چھ شما و چھ کارگران دیگر کھ 
می خواھند تشکالت مستقل خود را 
داشتھ باشند باید این نکتھ را مد نظر 
داشتھ باشند کھ ممکن است در یک 

 نفر خوب رشد ١٠نفر  ۶نفر  ۵تشکل 
کنند و و کارگران ھم خیلی خوب بھ 
اونھا اعتماد داشتھ باشند و در اون 

یعنی    دوره ،کارھای خوبی صورت گیرد
کارھایی واقعا قابل ستایش کھ بھ عنوان 
تاریخ مبارزه کارگری میشھ ثبت کرد؛ 
اما اگر بخواھند ان ھا را کامل تر انجام 
دھند کھ در مبارزه طبقاتی کارگرای بھ 

ی درست باقی بماند و بھ عنوان امر
عنوان یک سنت، سنتی کھ بتوانند ادامھ 

و   کارگران ھرچھ بیشتر  بدھند وھم
بیشتر دخالت کنن و ھم نماینده کارگر 
گزارش بده و کارگران را دخالت بده واز 
ان طرف کارگران خود را دخیل بدانند و 
اگر خواستن نماینده یا نمایندگانی کھ 

ستند را با دخالت فکر می کنند مناسب نی
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تواند یدوستانش از سر گذارانده اند ،م
خواننده آسان  یدنبال كردن مطلب را برا

  موده باشو حتا جذاب ن

  .با سپاس از محمد عبدی پور

  علیرضاعسگری، مجید ملکی

  ٨٨اسفند  ٨

سوال ھا با حروف درشت و با خط زیر و پاسخ (
  )ھا بدون خط زیر است

........................................................
........................................................  

شما .قای محمد عبدی پور سالم بھ شما آ
از اعضای سندیکای کارگران خباز 
سقز، و یکی از اعضای کمیتھ ی 
ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل 

کھ شما   از اونجا .ھای کارگری ھستید
سابقھ ی فعالیت کارگری و مبارزه برای 
احقاق حقوق کارگران در شھرسقز و 
مشخصن در ارتباط با کارگران خباز 

می خواھیم یھ مقدار  سقز دارید ،
درارتباط با تجربیات شما و مشخصن در 
ارتباط با سندیکای کارگران خباز سقز 
صحبت کنیم ، برای این کھ بھ عنوان 
تبادل تجربیات باقی بمونھ و کارگران 
دیگر بتونن از این تجربیات استفاده 

در اول صحبت خواھش می کنیم از .کنن
آقای محمد عبدی پور یھ معرفی 

صری از خودشون بکنن، سابقھ ی مخت
خواننده  فعالیت ھای کارگری شون، تا 

گان این مصاحبھ،بتونن آشنایی بیشتری 
  .با ایشون داشتھ باشن

ضمن خستھ نباشید بھ شما .با سالم 
بنده محمد عبدی پور . دوست عزیز

وارد مسایل  ١٣٧٣در سال .ھستم
  .کارگری شدم

وارد کار خبازی  ١٣۶١البتھ در سال 
   .مشد

شرایط کارگران در اون دوره ای کھ  
شما کارگری را شروع کردید چھ جوری 

  بود؟

وارد کار خبازی  ١٣۶١بنده در سال  
ما اون موقع، دستمزد خیلی کم می .شدم

اون موقع شرایط مناسبی ،نھ .گرفتیم
من .،ھیچی در کار نبود   بیمھ،نھ مزایا

خودم شخصن وقتی کھ سربازی را تمام 
سال توی  ٧، ۶٨تا  ۶١ال کردم ، از س

یک نونوایی بودم، شش ماه بیمھ برام 
پرداخت کردن،یعنی بھ جای ھفت سال 

بعد .کھ کار کردم، سابقھ ی شش ماه دارم
از اومدن از سربازی دوباره بھ کار 

از شرایط حاال و .نونوایی مشغول شدم
تجربیات خواھم گفت اما آن موقع ھر 

ود کھ نونوایی کھ می رفتی،مثل حاال نب
کارگر نونوایی درسقز بتونھ در یک 
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کارفرما اون .نونوایی موند گار باشھ
موقع اگھ دوست داشت، بیرونت می 
کرد؛یا اگھ کارت خوب بود،یھ نونوای 
دیگھ می اومد می گفت آقا شما چون 

تومن بیشتر می  ١٠شاطر خوبی ھستی 
تک تومنی درروز ١٢٠دم،اون موقع ما 

طرف می .،دستمزد دریافت می کردیم
اومد می گفت آقا شما کارت خوبھ، من 

من .تومن ١٣٠:تومن بیشتر می دم ١٠
بیمھ   ِکارگر دیگھ بھ فکر این نبودم کھ

. چیھ و نمی دونم آینده چی میشھ و اینھا
بھ خاطر این کھ فقر شدید داشتیم، اون 

تومن ھم ارزش ریالی ھم  ١٠موقع، 
تومن کار می  ١٣٠داشت، می رفتی با 

دون این کھ بیمھ ای باشھ، بدون کردی،ب
این کھ یھ امنیت کاری داشتھ باشی، 

اون موقع سوخت نانوایی نفت . ھیچی
بود، یھ بشکھ نفت می ذاشتن باالی تنور، 

لیتری  ٢٠اون جا کارگر می رفت، یھ 
نفت رو خالی می کرد تو بشکھ برای 
مصرف روزانھ، حتا کارگر بوده با پیت 

اخل تنور، نفت سقوط کرده، افتاده د
کارگر سوختھ، فوت شده و حاال نھ 
خونواده ش ، نھ خودش،ھیچی بھش تعلق 

بعدن از اون موقع بھ بعد ما کار .نگرفتھ
برای سومین  ٧٣کردیم تا این کھ سال 

چون قبل از .بار،دوباره سندیکا احیا شد
یھ سندیکا بوده، من جزییاتشو  ۵٧انقالب 

اون .نمی دونم، دوستان دیگری بودند
وقع من سن و سالم خیلی کم بوده و بھ م

بعد از ... بازار کار وارد نشده بودم

انقالب، در اوایل انقالب این سندیکا 
مدتی کھ میگذره برای بار . منحل می شھ

دوم ھم درشھر سقز سندیکا احیا میشھ کھ 
دولت جمھوری اسالمی کھ کامل مستقر 
میشھ، اون سندیکا باز ھم منحل می 

اومدیم پیش  ٧٣ما در سال تا این کھ .شھ
قدم شدیم برای تشکیل سندیکای کارگران 

نفر ھیات موسس  ٣ ،  ٧٣در سال .خباز
   .شدیم

    چھ کسانی بودند ؟ 

من بودم،خلیل ولی پور بود وعطا 
ھیات موسس کھ .نفر بودیم ٣این .سلیمی

تشکیل شد،مجمع عمومی در نمازخانھ ی 
" مسجدی کھ نامش.مسجد برگزار شد

بھ این اسم معروفھ .بود،" َمرحضرت ُع
رفتیم داخل نمازخونھ ی .تو شھر سقز

وقتی کھ انتخابات خواستیم برگزار .اون
کنیم،یھ نفر کھ لباس مشکی تنش بود بلند 

این طرز تشکیل سندیکا :شد گفت
بعضی کارگرا گفتن این لباس .نیست

 ١٠مشکی کیھ؟بعضی کارگرا،شاید 
درصد، این نفر رو می  ١۵درصد، 

اصلن، من خودم، این .ولی ما نھ.تنشناخ
واقعن نمی .لباس مشکی، رو نمی شناختم

موقعی کھ بلند شد درباره ی .شناختم
تشکیل سندیکا، و بعد نحوه ی عضویت 
و نحوه ی انتخابات و مسائل مربوط بھ 
ھیات مدیره صحبت کرد ، ما و بچھ ھا 
ھمھ بلند شدیم گفتیم آقا ، این لباس مشکی 
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در ھیئت مدیره سندیکا ھستند، نماینده 
این ، بھ خاطر . واقعی کارگران نیستند

کھ انجا  کھ چند نفر از ھیئت مدیره 
با کارفرما یا  ھستند سابقھ ی ھمکاری 

جمعی از  یعنی.نماینده کارفرما دارند 
کارگران بھ دلیل مماشات ھیئت مدیره با 
نماینده کارفرما بھ سندیکا نمی آیند و از 

کارگران جدید اگر بیایند  طرف دیگر 
 نماینده شوند ترس این را دارند کھ از

دلیل اینکھ کارگران .کار اخراج شوند
  .نمیایند پیش قدم بشوند ھمین است

اقای عبدی پور این وضعیتی کھ شما می 
گویید یعنی کندی را مربوط بھ ھیئت 
مدیره می دونید، آیا بھ نظرتان روش و 

تشکلی کھ کارگران در ان   ساختار
حاال روی   عضو ھستند ایراد ندارد؟

شما قبال در تمام آیا .اسم بحث نمیکنیم 
امور سندیکا و مبارزه ، کارگران را 
دخالت می دادید و ان ھا خود در ھمھ 
کارھا دخیل بودند ؟ شما می گویید این 

. اتفاق افتاده کھ کارگران دخالت میکردند
پس چھ شده کھ وقتی چند نفر بھ عنوان 
ھیئت مدیره بر اثر فشارھای دولتی و 

ری عوض دستگاه امنیتی و ھر دلیل دیگ
می شوند ادم ھای جدیدی می آیند آن 
کارگران دوباره ھمان روند را ادامھ نمی 
دھند و دست بھ مبارزه نمی زنند ؟ مثال 
وقتی می بینند نمایندگانشان ایرادی در 
کارشان ھست، چرا پیش قدم نمی شوند 
آیا دلیلش این نیست کھ با وجود تالش 

 ھای قابل ستایش شما بھ اندازه کافی بھ
دلیل مشکالت اجتماعی یا دالیل دیگر 
شما نتوانستید کارگران را جدی تر در 
امور خود دخالت بدید کھ االن خودشان 

 ۵را صاحب مبارزه بدونند و فقط کندی 
  ؟ نفر جلوی کارشان را نگیرد ۶یا 

شما اشاره کردید ،یک بخشش مسائل  
مثال فالن دستگاه امنیتی می .امنیتی است 

باید داخل ھیئت مدیره باشد گوید فالن نفر
حاال داخل سندیکا و ھیات .یا فالنی نباشد 

مدیره سندیکای کارگران خباز سقز، 
شخصا .چنین کسانی مشاھده می شوند 

خود دولت دخالت در جایگزینی این ھا 
بعد دیگر کھ برای . در سندیکا داشتھ

کارگران اھمیت داشتھ و این کھ داخل 
مربوط بھ  ھیئت مدیره نمیان یک بخشش

این است کھ شاید ان کارگرسابقھ چندانی 
در کارگاه نداشتھ و می ترسد از این کھ 
بھ محض اینکھ نماینده کارگر بشود شغل 
اش را از دست بدھد و اخراجش کنند 

یک بخش دیگھ ھم .این یک بخش است.
این است کھ ھیئت مدیره ای ھم کھ از 
اون موقع دو سھ بار عوض شدند و 

االن در راس کار ھستند  اونایی کھ
کارگران را در امور داخلی دخالت نمی 
دھند بھ ھمین دلیل کارگران دخالت نمی 
کنند و بخش دیگرش ھم این است کھ می 
گویند فالنی در ھیئت مدیره دست نشانده 
دولت است یا اداره کار یا نمی دانم ھر 
دستگاه امنیتی دیگر بھ ھمین دلیل انجا 
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تغییر مدیریت در سندیکا کل ماجرا و 
  ؟عملکرد سندیکا تغییر کرد

اتفاقا کارگران بیشتر آگاھی پیدا کردند  
این نمایندگان ان ھا ھستند کھ کند عمل .

خیلی تند بھ  دولت در این مورد. می کنند
اعضای کارگران خباز برخورد کرد 
،برای نمونھ ده ھا کارگر خباز حاال 

دارند و در دادنامھ آنھا  یزندان تعلیق
نوشتھ شده کھ اگر در ھر تجمعی شرکت 
کنید زندان تعلیق شما بھ تعزیری تبدیل 

یا زمانی کھ کارگران خود را . خواھدشد 
نند برای نمایندگی کارگران کاندیدا می ک

، مثل این است کھ آن کارگر خود را 
برای ریاست جمھوری کاندیدا کرده است 
كھ باید پرونده آنان بھ شورای نگھبان 

من چند . برود تا تایید صالحیت شوند
رابرای ھیئت مدیره کاندیدا   بارخود

با . کردم کھ ھر بار رد صالحیت شدم 
توجھ بھ اینکھ من رد صالحیت شدم و 

ی بھ کارگران ابالغ شده در مجامع عموم
کھ بھ عبدی پور رای ندھید اما ھر بار 

در واقع . اکثریت رای را کسب کردم 
باید گفت کھ دولت تمام نیروی خود را 
در سقز بھ سندیکای کارگران خباز 
اختصاص داده است ، روزی با ھزینھ 
خود خانھ کارگر را در سقز تاسیس می 
کند و روزی فعاالن ان صنف را 

اشت می کند تا زھر چشمی از بازد
  ... کارگران بگیرد و

نمایندگان کارگران االن چرا مثل قبل  
نھا ھمان كارگران یا ایكنند؟ آیعمل نم

شتر یت بیندگان از فعالیا نمایستند ؟ این
  ؟كارگران جلوگیری می کنند

این نماینده ھای کارگران ھستند کھ خط  
رھبری اش را می دھند باید کارگران 

در بھ این نماینده ھا اعتماد داشتھ اینق
باشند کھ بھ حرفشون گوش کنند؛ 
متاسفانھ من این ضعف را بھ دلیل 
ناکارآمدی ھیئت مدیره می دانم و اال 

سال پیش  ٨کارگران ھمان کارگران 
از . ھستند آگاھی ھم بیشتر پیدا کردند

طرف دیگر فشار بر کارگران بیشتر شده 
.  

گاھی شان پس چرا این کارگران کھ آ
بیشتر ھم شده ھیئت مدیره را عوض 

  نمی کنند؟

من توضیح دادم کھ کارگران می خواھند 
کھ نمایندگان خود را عوض کنند ، اما بھ 
دلیل اینکھ دولت در کارھای سندیکا 

و اداره . دخالت می کند موفق نمی شوند
کار شھر و یا استان کسی را مورد تائید 

و دولت قرار می دھند کھ با کارفرما 
مماشات کند و کارگران این را بھ خوبی 
می دانند بھ این دلیل است کھ جمعی از 
کارگران عضویت خود را در سندیکا بھ 

حاال خود کارگران . تعلیق در آوردند  
چند نفر از این افراد کھ   ھم میدانند کھ
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با .ودش رو کاندید کنھھم باید بیاد خ
 ١۵درصد،  ١٠وصف این کھ فقط 

درصد از کارگرا میشناختنش، ھمھ بلند 
شدن گفتن آقا ما بھ ایشون رای می 

  .این لباس مشکی محمود صالحی بود.دیم

   .خالصھ انتخابات انجام شد

چند نفر جمع شده بودین توی اون 
  مسجد؟

تا  ١۵٠.نفر ١۶٠نفر،  ٢٠٠حدودن 
انتخابات   باالخره.منفر می شدی ٢٠٠

محمود صالحی ھم، تو انتخابات بھ .شد
عنوان عضو ھیات مدیره رای آورد و 
من و محمود صالحی، با وصف این کھ 
آرای زیادی آورده بودیم، خود را در 
سمت بازرسی کاندید کردیم، و رای 

   .آوردیم و بازرس سندیکا شدیم

نفر  ٢٠٠تا  ١۵٠این ! آقای عبدی پور
بھشون اطالع دادین؟ چھ  رو چھ جوری

جوری بھ شما اطمینان کردن اومدن 
  جمع شدن؟چھ جوری دعوتشون کردین؟

نانوایی بھ نانوایی .ما اطالعیھ دادیم
کارفرماھای . میرفتیم و اطالع میدادیم

قدیمی کار کھ از تشکیل سندیکا خبر 
داشتن،میدونستن دو تا سندیکای دیگھ 

کیل تشکیل شده و این سندیکا ھم اگر تش
بشھ بھ ضرر اوناست،نامھ اطالعیھ را 

  از ما می گرفتن می انداختن توی
و یا بی حرمتی می کردن بھ .تنور

باالخره ما موفق شدیم در اون زمان .ما
نفررو جمع  ٢٠٠تا  ١۵٠برای اولین بار 

اگر . البتھ امار دقیقش موجوده.کنیم
خواستید آمارش تو سندیکا ھست، امار 

می اولمون، می مربوط بھ مجمع عمو
   .تونیم اون آمارو ارائھ بدیم

  چھ سالی بود اولین مجمع تون؟

   .بود ٧٣در سال 

  چھ ماھی؟

  ٧٣بھمن ماه .بود ١١بھ نظرم برج 

اولین اعضای ھیئت مدیره تون کیا 
   بودن؟

اولین اعضای ھیئت مدیره مون، عطا 
بود،آقای  سلیمی بود،محمد تال فتالی زاده

بودم،بھ عنوان جالل حسینی بود،بنده 
دو . بازرس، آقای محمود صالحی ھم بود

نفر دیگھ ھم بھ عنوان علی البدل انتخاب 
شدن، کھ ھیچگاه اونا در طول دوره ای 

اون -سال انتخاب شده بودیم ٣کھ ما برای
حتا برای جلسھ ھم  -نفر علی البدل ٢

   .نمی اومدن تو ھیئت مدیره
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بحث ھایی کھ در روز مجمع انجام دادین 
ی بود؟چھ صحبتایی کارگرا کردن؟ چ

خواستھ ھاشون چی بود؟ اصلن بھ چھ 
دلیل اومدن بھ شما بھ عنوان اعضای 
ھیئت مدیره ی سندیکا رای دادن؟چھ 
خواستھ ھایی داشتن؟شما چھ حرفایی 
زدید؟چھ پیشنھادھا و چھ راه حل ھایی 

  دادید کھ بھ شما اطمینان کنن؟

مان اون ز. مثال در رابطھ با دستمزدشون
اداره کار میخواست سندیکا فقط یک 

ولی با . سندیکای فرمایشی باشھ 
توضیحاتی کھ محمود صالحی برای 
مجمع ارائھ داد، مشخص شد کھ خواست 
. ما برای تشکیل این سندیکا چیست

ھرکدوم وقتی خودمون رو معرفی 
مثال .میکردیم برنامھ مون رو ھم میگفتیم

پور، بنده محمد عبدی : بھ اعضا، گفتیم
 ١٢سال، ١١با سابقھ ی اینقدر سال کار، 

سال تو نونوایی کار کردم، و اھدافم از 
تشکیل سندیکا برای احقاق حقوق 
کارگران،بیمھ، حقوقات قانونی؛خوب، 
کارگرا ھم متوجھ میشدن کھ ما راه 
درستی انتخاب کردیم و بھ سمتی می ریم 
برای کارگران، و بھ عنوان قدم اول 

، با این حداقل قانونی کھ حداقل در آینده
ِ  کار گنجانده شده،اونا از اون  تو قانون

  .قانون بھره مند بشن

در اون سال، مطالبات اولیھ ی کارگران 
  چی بود؟

ِ  اولیھ ی کارگران دستمزد، : مطالبات
قبلن .بیمھ و ماند گاری در یک نانوایی

کسانی مثل ما، کارگرای روزمزد 
ایی بودیم،یعنی ھرروزامکان داشت ج

کارگر .یا اصلن کار نداشتھ باشیم.باشیم
یعنی !بود اصلن بھش می گفتن زاپاس

انقدر ارزش نداشت کارگر، اگھ کسی 
سر کار نمیرفت ، فالن کارگرو کھ 
زاپاسھ،اسمش زاپاسھ ،می بردن کھ کار 

ولی بعد از تشکیل سندیکا، اینا .بکنھ 
ما امدیم در اولین .ھمش برچیده شدن
گران برداشتیم،کارگاه قدمی کھ برای کار

اول با . بھ کارگاه برای بیمھ رفتیم
سازمان تامین اجتماعی صحبت کردیم، 

آنھا .گفتیم بیایید این کارگران را بیمھ کنید
ھم باالخره بعد از چند جلسھ با ما 

ما خودمون یھ نفر، دو .ھمکاری کردن
نفر در روزھای تعطیلمون با اونھا 

انوایی کھ بالفرض ن.ھماھنگی کرده بودیم
من توش کار میکردم شنبھ ھا تعطیل بود 
و روز تعطیلی من ھم بود، من شنبھ با 

آقای .میرفتم بھ خبازی ھا بازرس بیمھ
محمود صالحی یکشنبھ بیکار بود، 
تعطیلی رسمی خودش بود،بدون کھ ھیچ 
ِ  ھیچ دستمزدی کھ  حقوقی بگیریم،بدون

ما خودمون می ! بھمون بدن،ھیچی
ھیات مدیره، یھ پنج،شش رفتیم، اعضای 

نفرمون، ھرکدوم توی یھ روزی تعطیل 
بودیم، با بازرسِ  بیمھ می رفتیم بھ محل 
کارگاھھا؛کھ اصلن کارفرماھا موقعی کھ 
میدیدن ما از ماشین پیاده می شدیم، 
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م و یا اولین سندیکا بودیم کھ یداد
م کردیم دستگیری عبداهللا اجالن را محکو

ما ھر کاری کھ انجام می دادیم اول ...و
از ھر چیز با فعاالن کارگری در صنف 
خودمان یک جلسھ تشکیل می دادیم و 
مشکالت پیش آمده را با آنان در میان 

ما در سندیکا چند کمیتھ . می گذاشتیم 
تشکیل داده بودیم و ھر کمیتھ مسئول 

کمیتھ اعتصاب ، " قسمتی بود ، مثال
مایت از کارگران و خانواده آنان کمیتھ ح

، کمیتھ ورزش ، کمیتھ سواد آموزی ،  
  .. کمیتھ آموزشی و

این اقدامات واقعا اقداماتی بسیار مھم  
این تجربیات و اقدامات . جالبی است  و

باید در بخش ھای دیگر کارگری ھم 
اتفاق بیفتد عالوه بر اعالم حمایت مھم 

ی و این است کھ عمال کارگران نانوای
خباز خودشان این کار را کردند و نھ 

بھ غیر از . نفر فعال کارگری ۶یا  ۵فقط 
اعالم حمایتی کھ شما گفتید در اعتراض 
بھ کشتار کارگران خاتون آباد انجام 
دادید کارگران نانوا سقز دیگر برای چھ 
بخش ھایی از کارگری اعالم حمایت 
کردند یا مثال اعتصاب کردند یا دست از 

بھ غیر ازنمونھ خاتون   شیدند ؟کار ک
  .آباد

در آن موقعی کھ ما انجا بودیم چنین  
حاال . چیزھایی ھنوز پیش نیامده بود

متاسفانھ مسئولین سندیکا خیلی کند عمل 

این اتفاقاتی کھ حاال در جامعھ . می کنند
می افتد اگر ان موقع می افتاد ما خیلی 
اقدام می کردیم و کارگران بھ حرف ما 

زمانی کھ مصوبھ " مثال. می کردند گوش
اخراج کارگاه ھای زیر ده نفر از شمول 
قانون کار در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد ، سندیکا ما اولین سندیکای 
بود کھ اعتراض خود را در ده ھا 
اطالعیھ و تجمع بھ اطالع مسئوالن 
دولت رساند حتی مسئوالن دولتی در 

از  شھر ما یک جلسھ تشکیل دادند و
اطالعیھ ھای ما حمایت کردند و محمود 
صالحی را بھ عنوان نماینده کارگران 
سقز بھ تھران فرستادند و در جلسھ ای 
کھ در تھران در مورد کارگران کارگاه 
ھای زیر ده نفر با حضور کلیھ مسئوالن 
حکومتی برگزار شد شرکت کرد و 
خواست و مطالبات کارگران را بیان 

  .نمود

ھ شما رفتید چھ ا تفاقاتی ک ٨٠از سال 
افتاده کھ می گویید سندیکا کند عمل می 
کند؟ چھ اتفاقی افتاده ؟ ایا کارگران 
آگاھی قبلی را ندارند؟ آیا نمایندگانشان 
کارھای خاصی را کھ باید انجام بدھند 
نمی دھند یا دولت اقدامات خاصی انجام 
داده؟ ریشھ اصلی مشکالت را چھ می 

با رفع انھا دوباره بینید کھ سندیکا 
بتواند مثل قبل کار کند؟ فکر نمی کنید 
کارگران انقدر کھ باید اگاه نشدند کھ با 
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خواستیم تجمع کنیم کارگران بخش ھای 
لفرض در با. دیگراز ما حمایت کردند 

شھر سقز یک شھرک صنعتی ھست کھ 
   متاسفانھ حاالدیگر فقط شاید بیشتر از

نفر کارگر اونجا کار نکنند  ٢٠٠تا  ١٠٠
ولی در اون . کھ ھمھ ھم قراردادی ھستند

موقع کھ سندیکا بود اون ھا در اغاز 
کارشون بود و در حال انجام یک برنامھ 

از   چندین کارخانھ. کاری فعالیت بودند
ن ھا از ما اعالم حمایت و پشتیبانی ا

کردند و ما ھم تجربیات خودمان را بھ 
ان ھا انتقال دادیم و این بھترین کار است 
کھ ما با تشکل ھا و انجمن ھای دیگر با 
بخش ھا و صنف ھای دیگھ ارتباط و 

برای نمونھ در .اتحاد عمل داشتھ باشیم
زمانی کھ محمود صالحی  ١٣٧٩سال 

ھا تشکل کارگری و دستگیر شد ده 
انجمن ھای صنفی بخش ھای دیگر در 
داخل ایران از ایشان طی طومار و 
فرستادن نامھ از او حمایت کردند و ما 

   .تمام نامھ ھای آنھا را در بایگانی داریم

پشتیبانی کھ شما از   این اعالم حمایت و
اعتصاب و اعتراض کارگران کوره پز 

کارگری خانھ ھا کردید بھ عنوان فعالین 
در کمیتھ ھماھنگی بود یا کارگران 
خباز؟ آیا بقیھ کارگان خباز ھم اطالع 
داشتند کھ کارگران کوره پز خانھ ھا 
اعتصاب کردند، آیا ان ھا ھم آمادگی 
حمایت داشتند مثال اگر بھ کارگران کوره 
پز خانھ ھا فشار بیاید کارگران سقز این 

آمادگی را دارند بھ خاطر ان ھا اعتصاب 
  ؟کنند

در این دوره ، در حال حاضر، نھ این 
آمادگی را ندارند، ولی در دوره ای کھ 

نھ اینکھ بخواھم خودمان را .ما بودیم چرا
برجستھ کنم ،بلکھ در   یک جوری

حقیقت بھشان ثابت شده بود عملکرد ما و 
بلھ . کاری کھ ما می گفتیم انجام می دادند

ز در آن موقع مثال اگر کارگران در تبری
یا شاھو اعتصاب می کردند بھ کارگران 
می گفتیم ما در حمایت از ان ھا یک 
ساعت دست از کار می کشیم و این کار 

سھ سال    حتی برای دو تا.انجام میشد
متوالی برای جانباختگان خاتون آباد 
،کارگران خباز در محل کار خود ده 
دقیقھ، سھ دقیقھ، پنج دقیقھ دست از کار 

و بھ مشتری ھا . تراضکشیدند برای اع
،بھ کارگران   ی نانوایی ھم انتقال دادند

گفتیم اگر کسی از شما پرسید کھ چرا در 
ساعت ده یازده کھ موقع کاری شماست 
دست از کار کشیدید؟ و اگر مشتری ھا و 

گفتند چرا کار نمی کنید بگویید بھ     مردم
یاد احترام جان باختگان خاتون آباد 

ودند قصد احقاق حق کسانی کھ کارگر ب.
خود را داشتند ، مطالباتشان را گفتند و 
دولت سرمایھ داری بھ ان ھا از ھوا و 

  .زمین تیراندازی کرد و شھیدشان کرد

ا زمانی کھ ما در سندیکا بودیم یو 
اطالعیھ در زمان حملھ بھ کوه دانشگاه 

۵١ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

می گفتن ...کارگران را پنھان می کردن
برو دستشویی، مامور بیمھ اومد، با 

ا ھم از ترس کارگر. نفرات سندیکا اومد
کارفرما نصفشون می رفتن، یھ سری 
شون ھم می اومدن می گفتن اسمم فامیلم 

باالخره بیمھ . اینھ، بیمھ شون می کردیم
یھ سری کارفرماھا . شدن کارگرا

مخالفت می کردن ، می اومدن جلوی 
سندیکا بھ کارگرا می گفتن چرا پول بیمھ 

اون پول بیمھ رو بدید ! می دید؟
برید با ...بکنید، نمی دونمموتورسواری 

بچھ ھاتون، با خونواده تون، با رفقاتون 
ما این ! برید یھ جاھایی خوش بگذرانید

کارگرا رو آوردیم تو سندیکا باھاشون 
آقا این بیمھ بھ : صحبت کردیم، گفتیم
موتورسواری بھ ...دردتون می خوره

دردتون نمی خوره، این کارو نکنید، با 
ما برای ھمھ ...رفیق نرید خوشگذرونی

از   خوشی را دوست داریم، می خواھیم
نعماتی کھ بھ دست ما آفریده می شھ، 

ولی . ھمھ مون از این چیزا استفاده کنیم
این کارفرماھا کاله می ذارن سرتون بھ 
خاطر این کھ آینده ای نداشتھ باشی؛ اینا 
بھ ضررشونھ کھ این حرفا رو میزنن بھ 

ھ موفق شدیم باالخره ما خوشبختان.. شما
در عرض شش، ھفت ماه این کارو 

   .بکنیم، کارگرا رو بیمھ بکنیم

شما ثبت کردین سندیکا رو؟یعنی ھمون 
ثبت شد؟شرایط ثبتتون چی  ٧٣سال 

  بود؟ انتخابات چھ جوری برگزار شد؟

انتخابات توی یھ فضای خوبی .بلھ بلھ
ِ  اداره کارھم بود، .برگزار شد  نظارت

عنوان ھیات رییسھ با نظارت سھ نفر بھ 
، انتخابات شکل گرفت، بعدن ما 
ِ  ثبت کردیم و از وزارت  درخواست

نھ بھ اسم .کار، پروانھ ی ثبتشو گرفتیم
سندیکا، بھ اسم انجمن صنفی کارگران 

   .خبازی ھای سقز و حومھ

ھمون روزی کھ می گید تو مسجد جمع 
    شدین، ھمون روز انتخابات بود دیگھ؟

   ...بات شدبلھ ھمون روز انتخا

    بازرس اومد از اداره ی کار؟

ھمون روز ھم نماینده ی اداره ی کار 
روی صندوق نظارت .اومده بود اونجا

کھ شکل گرفت و   انتخابات . می کرد
تموم شد، بعدن بھ ما اعالم کردن گفتن 
فردا بیایید اداره کار؛ مدارکی کھ 

یکی از .خواستھ بودن بردیم اونجا
کیفری بود کھ ما  مدارک، سوء پیشینھ ی

خوشبختانھ ھیچکدوم سوء پیشینھ ی 
سندیکا ثبت شد و . کیفری نداشتیم

  .فعالیتش رو آغاز کرد

شما گفتین کھ کارگرا رو می ...یھ سؤال
آوردید در محل سندیکا باھاشون صحبت 
ِ  مخصوصی داشت  می کردید؛دفتر

  سندیکا؟
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. ما تونستیم یھ خونھ رو اجاره بکنیم. بلھ
ون موقع حق عضویت کارگرا متاسفانھ ا

حداقل تا شش، ھفت . خیلی خیلی کم بود
ماه، تا کارگرا رو بیمھ نکرده بودیم، حق 

بعدن کھ .عضویت پرداخت نمی کردن
کارگرا متوجھ شدن باید حق عضویت 
پرداخت کنن،اون موقع، یواش یواش پول 

اون شش، .حق عضویت خودشونو دادن
 ھفت ماھی کھ ما مشکل اجاره ی خونھ
داشتیم، من، شخصن خودم توی یھ 
آشپزخانھ ی مال سندیکا، قھوه خانھ ای 
گذاشتھ بودم،کارگرا می آمدن، چایی می 
فروختم؛ پول سود اون چایی فروختن رو 

  .برای اجاره خونھ کنار میگذاشتم

حق عضویت چقدر بود، اون موقع کھ 
  کارگرا شروع کردن بھ پرداخت کردن؟

   ...حق عضویت.تومان ١۵٠

   ندتا عضو داشتید ؟چ

سندیکا،حتا تا شش، ھفت   در اوایل کار
بعد از شش .ماه تعداد بھ سی نفرھم نرسید

ماه، دیگھ تعدداد اعضا زیاد شد، حق 
عضویت ھا زیاد شدن،حداقل در عرض 
شش ماه بھ بعد، تا یھ سال تونستیم ما 

نفر عضویت  ٢٠٠نفر،  ١٨٠حداقل 
ودن حد. بعدن ھم بیشتر شد. داشتھ باشیم

ولی . نفر ما عضو داشتیم ۶۵٠تا 
متاسفانھ بھ دلیل اینکھ بعدن این 

قراردادھای سفید امضا و این ھا اومد، 
از اون شدت فعالیت کاستھ شد و موقعی 

توسط اداره ی کار و  ٨٠کھ ما در سال 
اداره ی اطالعات و بافشار کارفرماھا، 
ما را از سندیکا بیرون کردن، از اون 

ز فعالیت اعضای جدید وقت کارگران ا
   .سندیکا راضی نیستند

آقای عبدی پور ، شما گفتید اون روز 
اول، روز مجمع،روزی کھ انتخابات ھم 
برگزار شد، در میان خواستھ ھای 
کارگران عالوه بر بیمھ و امنیت شغلی 
برای موندن بھ صورت ثابت در یک 
نونوایی، در یک کارگاه، یکی از 

دستمزد بود؛ خواستھ ھایی کھ گفتین، 
   منظورتون چی بود از این؟

   .دستمزد خیلی کم بود

   افزایش دستمزد؟

عرض .بلھ خواستھ ،افزایش دستمزد بود
تومان،  ١٢٠کردم، دستمزد روزانھ، 

بایستی .تومان بود ١٣٠نھایتش 
کارگر،خیلی شاطر خوبی می بود و 
کارفرما خیلی کارش را قبول میداشت، 

ین کارو ھر موقع کارفرما می گفت ا
بکن، بایستی شاطر بھ حرف اون گوش 

می گفت آقا نون بھ فالنی نده، .می کرد
. اگھ می داد دیگھ اخراج بود.باید نمی داد

ولی خوشبختانھ بعد از تشکیل سندیکا و 

۶٩ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

  :حاال نکتھ بعد 

شما در یک صنف خاص ، در یک بخش 
خاص، کار جمعی می کنید ما می دانیم 
کھ سرمایھ داری از محل نیروی کار 
کارگران سود کسب می کند و بھ ھر حال 

و . بھ این نیروی کار کارگران نیازداره
ھمینطور کھ شما گفتید اگر کارگران آگاه 

تشان را بھ ھم منتقل کنند شوند و تجربیا
و بعد توی مبارزه دستھ جمعی با ھم 
حرکت کنند سرمایھ داری نمی تواند با 

  .ھمھ این ھا برخورد کند

از . حاال بھ یک مرحلھ دیگر می رسیم 
یک صنف خارج می شویم مثال فرض 
کنیم کارگران یک صنف ھمھ اعتراض 

نفر را فرضا نمی توانند  ١٠٠کردن این 
این ھا    د اما مثال بتوانند ھمھزندانی کن

اگر کارگرانی کھ خارج    اخراج کنند  را
از این صنف ھستند آگاه نباشند بھ این 
مسئلھ ، و سرمایھ داری انھا را و یا 
بیکاران را جایگزین این ھا بکنند آیا ان 
اعتصاب و اعتراض شما بھ راحتی 

می دانید کھ ھمیشھ   خاموش نمی شود؟
فرض . د داردلشگر بی کار وجو

بفرمایید رانندگان فالن بخش اعتراض و 
اعتصاب می کنند دولت سرمایھ داری از 
نیروی اونھا بترسھ و یا دستگیرشون 
نکنھ اما در حالی کھ در اعتصاب 

اما سعی می    ھستنددولت سرمایھ داری
کنداگر توانست از کار اخراجشان کند 

ودر زمان اعتصاب کارگران بخش ھای 
مثال    و یا.یگزین کنھدیگر را جا

اعتصاب شکن ھمیشھ وجود داره در 
عالوه بر اعتصاب - زمان اعتصاب

کارگران بخش  - شکنان در ھمان بخش 
دیگھ ای میان شروع بھ کار میکنن و 

چون این .اعتصاب بھ شکست میرسھ
و یا در . کارگران بھ کار کردن نیاز دارن

دراز مدت ممکنھ کارگران دیگھ ای را 
ند و ان کارگران در حال جایگزین کن

را اخراج کنند و این جا بھ   اعتصاب
نتیجھ دیگری می رسیم عالوه بر 
اینکھشما در بخش خودتان مبارزه دستھ 
جمعی میکنید و بھ خودتان و اگاھی 
دیگر ھمکارانتان میافزایید و آگاھی را 
منتقل می کنید شما باید بتونید با بخش 

رید کھ ھای دیگر کارگری ھم ارتباط بگی
بھ رقیب شما تبدیل نشوند و از این 

شمادر بخش . اتحاد کارگری آگاه بشوند
سندیکای کارگران خباز آیا ھیچ وقت با 
کارگران جا ھای دیگھ ارتباط گرفتید و 
آیا ان ھا ھیچ وقت از شما پشتیبانی یا 

  ؟اعالم حمایت کردند

بلھ ما ھمیشھ خواستیم این تجارب خود  
یکا منتقل کنیم حتی بھ را بھ خارج از سند

کارگران فصلی، مثل کوره پزخانھ ھا ؛ 
پشتیبان . ھمیشھ ما پشتیبان این ھا بودیم

اعتصاب کوره پز خانھ ھا بودیم برای 
چندین تجمع برای چندین اعتصاب اعالم 
پشتیبانی کردیم حتی ما موقعی کھ 
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آقای عبدی پور شما در ارتباط با مبارزه 
گفتید اگر .دستھ جمعی صحبت کردید

مبارزه انفرادی باشد دولت و کارفرما 
می توانند سرکوب کنند و یا یکی دو نفر 
را می شود راحت خرید ولی اگر دستھ 

 .می توانند سرکوب کنندجمعی باشد ن
شما میگید اگر فردا اعالم تجمع کنیم ھم 
. دولت و ھم کارفرما بھ لرزه می افتد

سوالی کھ پیش میاد اینھ کھ آیا نمی 
توانند تمام جمع شما را اخراج از کار 
کنند، دستگیر و زندانی کنند و خیال 

  خودشان را راحت کنند؟

 نھ حتی دردیکتاتوری ترین نظام ھم این 
آرزو براورده نمی شود، ما تعداد زیاد 

صد نفر تجمع می کنیم با . ھم نمی گیم 
نفر در  ٧٠٠، ۶٠٠وصف اینکھ ما فقط 

سقز کارگر نانوایی داریم بدون در نظر 
گرفتن دیگر کارگران خباز در جاھای 
دیگریا مثال کارگران در بخش ھای 

و غیر از کارگران کشورھای . دیگر
فرانسھ کانادا دیگر حتی در انگلیس 

آمریکا و خیلی جاھای دیگر و خیلی 
شھرھای دیگر ایران کھ کارگران 

من زیاد .خبازسقز حاال اونجاھا ھم ھستن
نفر از این کارگران  ١٠٠ھم نمی گم 

موقعی کھ می روند جلوی اداره کار 
نفر اگر دستگیر  ١٠٠تجمع می کنند این 

نفر  ٣تا  ١٠٠خانواده دارند  ١٠٠شوند ،
 ٣ر فقط خانواده کارگران ھستند نف ٣٠٠

نفر میانگین افراد خانواده را حساب 

تا پدر و مادر دارن  ١٠٠از طرفی، .کن
اگر ھمھ . تا خواھر و برادر دارن ١٠٠

بھ این جمع بپیوندند دولت این کار را 
نمی کند کھ دستگیر کند ، ولی برای یک 
نفر ،یک شخص اینکار را میکند مثال 

می گیرد دستگیرش محمد عبدی پور را 
می کنند وقتی می برند جلوی اطالعات 
می بینند فقط خانواده عبدی پور آنجاست 

ما در . جواب خانواده من را ھم نمی ده.
تجربھ برامون ثابت شده بارھا این کار 

نفر را  ۶، ۵را کردیم تجمع شده ، آمدند 
نفر را  ۶، ۵دستگیر کردند ھمین 

ده ھامون نتونستند نگھ دارند چون خانوا
امدند کارگران امدند و اعتراض 

حتی یک بار جلوی اماکن عمومی .کردند
سقز ، کھ بھش حفاظت اطالعات نیروی 

. اونجا ما دستگیر شدیم.انتظامی می گن 
فورا خانواده ھا و کارگران آمدند گفتند 
این ھا را آزاد کنید و اال جلوی 
فرمانداری تجمع می کنیم این ھا گفتند 

متر باالتر اون ھا  ١٠٠میدان، برید دور 
فورا از بازداشت ،آمدیم . میان بیرون

بیرون اگر اون افراد و خانواده ھا و 
کارگران نمی اومدن احتمال داشت یک 
ماه، دوماه ده روز پنج روز شش روزدر 

ولی مجبور شدند .بودیم   بازداشت
  .آزادمان کنند

بھ ھمین دلیل می گم کار جمعی نتیجھ  
  .نتیجھ اش مثبت است. خوبی داره
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کارایی کھ برای کارگرا انجام داده 
  .شد،این مسائل باقی نمونده

   دستمزد چگونھ افزایش داده شد؟

دستمزد، افزایش داده بلھ عرض می کنم،
شد، قرارداد دستھ جمعی بستیم؛ در این 
قرارداد دستھ جمعی، اولین کاراین بود 
کھ ما اومدیم دستمزدھا را ھمسطح 

دیگھ نگفتیم این شاطر خوبھ، اون . کردیم
شاطر یھ خرده از این بدتره ،این 
متوسطھ، اون نمی دونم ردیف اولھ، 
ردیف دومھ،ردیف سومھ؛ اینا ھمھ ش 
برچیده شدن، سطح دستمزدھا را یکسان 

وابر، برای شاطر،   کردیم، برای کارگر 
برای خمیرگیر، برای پیشکار، برای اینا 

اول .ھمھ ش حقوق ھا را ھم سطح کردیم
سطح حقوق ھا را بھ حداقل دستمزد 
افزایش دادیم، و برای سال بعدش کھ 
رفتیم قرارداد ببندیم، دیگھ بر اساس 

سال از طرف سطوح مزدی کھ ھر 
، ما   شورای عالی کار اعالم می شود

حاال .می کردیم ھم دستمزد جدید معین 
باالترین دستمزد را در سطح ایران، 

  .کارگران خباز سقز دریافت می کنن

در مورد قرارداد دستھ جمعی، شما  
خودتون یھ نمونھ قرارداد آماده می 
کردید و ھمھ ی صاحبان نونوایی، 

بودن کھ این قراردادو کارفرماھا ناچار 
  امضا بکنن و یا نمایندگانشون؟

بھ عنوان نماینده ی کارگر، ما .نھ خیر
می رفتیم، اونا، کارفرماھا ھم اتحادیھ 

اونا نماینده . اتحادیھ ی خبازھا: داشتن
شونو می فرستادن، با ھم جر و بحث 
میکردیم و بعد از یھ ماه دو ماه درگیری 

رفای رکیک و این ور و اون ور و حتا ح
می زدن، و دوستان ما کھ می رفتیم اون 
جا، چندین بار شاھد این بودیم کھ اونا 
حرفای زشت زدن، ولی ما اصلن با اونا 
کوتاه نمی اومدیم و تونستیم دستمزد ھا 

این نبود کھ ما . را افزایش بدیم 
بنویسیم،کارفرماھا را بیاریم تو سندیکا 

ی کرد، نماینده ی اونا امضا م. امضا کنن
امضا می  -نماینده ی کارگرا - ما ھم

کردیم و بعد از امضای پیمان دستھ 
جمعی یک نسخھ از آن نزد سندیکا و 
یک نسخھ دیگر نزد اتحادیھ خبازان و 
یک نسخھ دیگر بھ اداره کار جھت 

   .اطالع می فرستادیم 

بعد ھمھ ی نونوایی دارا مجبور بودن 
  ...کھ

اجرا نمی  ھرکی ھم. دیگھ قابل اجرا بود
م و از یخواستیکرد، ما کارگران را م

ایشان شکایت می کردیم و  یکارفرما
دستمزد عقب افتاده کارگر را مطالبھ می 

ما بعد از دو سھ سالی کھ از . کردیم 
عمر سندیکا گذشت، توسط شورای آرد و 
نان، یھ حکم بازرسی بھ دو سھ نفر از ما 

گفتن شما بھ عنوان بازرس می . داده شد
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ما . تونید بھ نونوایی ھا سرکشی بکنید
می رفتیم سرکشی ی نونوایی ھا را می 

می وقتی بھ کارگری حقوق نمی .کردیم
) سھمیھ ی (دادن، کارفرما می خواست 

را آزاد بفروشھ، آرد را می ) دولتی(آردِ  
گرفتیم می بردیم سندیکا،تو سندیکا می 
گذاشتیم، میگفتیم حقوق کارگرتو بده ما 

د را تحویل دولت نمی دیم، کھ این آر
ولی حقوق کارگرتو . جریمھ ت بکنن

با این بدبختی و . بده، کارگرتو بیمھ بکن
مشکالت ما تونستیم حداقل اون 
کارگرایی کھ بیمھ نبودن، اون کارگرایی 
کھ دستمزد رو ھم بھشون نمی دادن،با 
اون شیوه ما می تونستیم دستمزدھاشون 

کارفرمایی  ھر. رو از کارفرما بگیریم
کھ آردش توسط بازرسان سندیکا ضبط 
می شد آن را صورتجلسھ می کردیم و 
کارفرما را متعھد می کردیم کھ دستمزد 
کارگر را برابر توافق فیمابین پرداخت 

   .کنند

گفتید کھ شما بھ عنوان نماینده ی 
کارگر، می رفتید جروبحث می کردید با 

یھ و اونا ھم اتحاد.نماینده ی کارفرماھا
حاال اگر بھ توافق . ی خودشونو داشتن

نمی رسیدید مثلن سر دستمزد کارگران 
نانوایی، واقعیت اینھ کھ شما یھ جوری 
باید یھ قدرتی می داشتید تا اونا قبول 

شما از چھ ابزاری استفاده می . کنن
کردید؟ اونا رو تھدید بھ اعتصاب می 

کردید؟ از چھ ابزاری استفاده می کردید 
  ناچار می شدن بپذیرن؟ کھ اونا

ما موقعی کھ بھ توافق نمی رسیدیم، . بلھ
می اومدیم کارگرا را جمع می 
کردیم،اون تعداد عضوی کھ بودن، 
اطالعیھ می دادیم، می رفتیم در نونوایی 
ھا بھشون اطالع می دادیم، می گفتیم آقا 
فردا راس فالن ساعت درسندیکا جلسھ 

ما می اومدن اون جا، می گفتیم . ست
برای دستمزد بھ توافق نرسیدیم، راھکار 

یھ اولتیماتوم   شما چیھ؟ کارگرا می گفتن
بدید، یھ چند روزی فرصت بھشون بدید، 
اگر این توافقو نپذیرن، این قرارداد دستھ 
جمعی رو نپذیرن کارفرماھا، ما 

دست از کار می . اعتصاب می کنیم
اینا ھم ھمیشھ وحشت از . کشیدیم

دولت بھشون فشار می . داشتن   اعتصاب
آورد، می گفت اگر اینو نپذیرید، کارگرا 
اعتصاب کنن، من سھمیھ ی نونوایی 

آرد بھتون نمی .ھاتونو قطع می کنم
بھ اون شیوه   دیگھ ما موفق می شدیم.دم

   .قرارداد را بھ امضا برسانیم

آیا برای شما مشکلی پیش نیاوردند بھ 
    خاطر فعالیت ھاتون ؟

سندیکا تشکیل شد، بعد از  در اوایلی کھ
کھ از عمر   حدود یھ سال و دو سھ ماھی

سندیکا گذشتھ بود منو از کار اخراج 
کردن، کارفرماھا اومدن منو از کار 
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تجربھ ھم اومده از شما یا از کس دیگھ 
ای گرفتھ، مثلن تو بحث متشکل شدن یا 
مباحث دیگھ، یا اعتراض و اعتصاب و 
ابزارھای مبارزه ی طبقاتی دانشی رو 
یاد گرفتھ، آیا فردی باید کارھاش رو 

ی کھ کارگران پیش ببره ؟ بھترین روش
دارن رو شما چھ جوری   برای مبارزه 

  می بینید؟

اصلن .بھترین روشی کھ داره، جمعی یھ
. انفرادی، ھیچ کاری نمی شھ پیش برد

بایستی ما متحد، دست در دست ھمدیگھ 
داشتھ باشیم تا بتونیم احقاق حق خود 

اگر کسانی می آیند و ادعا می کنند .بکنیم
کارگران و خود را فعال کارگری بھ 

معرفی می کنند و یا با خواندن چند کتاب 
می توانند کارگران را از دست نظام 
سرمایھ داری خالص کنند سخت در 

ھر کسی کھ دانش . اشتباه ھستند 
کارگری دارد و بھ رھایی طبقھ کارگر 

در محل کار و " ایمان دارد باید عمال
زیست طبقھ کارگر حضور داشتھ باشد 

  .ده استیفا یرش بدر غیر اینصورت كا

چرا؟ اگھ بر اساس تجربھ تون اینو 
بخواھید توضیح بدید برای کارگرا، قانع 
بکنید یھ کارگری رو، چرا باید کارگر، 

  دستھ جمعی اینو انجام بده؟

از .چون اگھ یھ نفر باشھ، آسیب پذیره
کار اخراج می شھ، برخورد امنیتی 

باھاش می شھ؛ ولی اگھ جمعی 
در صحبتای قبل اشاره .بود،قدرتمند تره

کردم، موقعی کھ کار جمعی بکنیم، اگر 
جمعی باشھ اعتراضمون، اگر قدم مون 

بایستی، موقعی . جمعی باشھ،پیروز میشھ
کھ می خواھیم کاری انجام بدیم،جمعی 

بالفرض می گیم آقا ما فردا .پیش ببریم
صبح  ٨کارگران خباز رأس ساعت 

خود .جلوی اداره ی کار تجمع می کنیم
کارفرما و حتا دولت ھم بھ لرزه در می 

  ولی اگر یھ نفر باشھ،نھ؛.آد

من می گم من ،محمد عبدی پور فردا  
می آم جلوی فرمانداری اعتراض می 
کنم؛ فورن می آن یھ نفرو دستگیر می 

باید ما تمام شیوه ی . کنن می برن
کارمون رو بھ صورت جمعی انجام 

. دست در دست ھم متحد باشیم.بدیم
گری کھ براش یھ مشکلی پیش می کار

آد، ما بریم بھ خونواده ش سر 
من دوست محمود صالحی ! جمعی.بزنیم

ھستم، موقعی محمود صالحی براش 
! تنھا خودم برم،نھ  مشکلی پیش می آد،

من ھمیشھ سعی کردم تمام کارگران را 
دعوت کنم کھ وقتی ایشان در زندان بود 
برن بھ خونواده ی محمود صالحی 

  .ننسربز

کھ در زندان  ٨۶و این کار رو درسال 
   .بود،انجام دادیم و موفق ھم شدیم
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خب، در واقع شما اعتقاد دارید کھ 
تجربھ ی واقعی ای کھ کارگران می 

دست بیارن اینھ کھ ضمن این  تونن بھ
کھ از یھ سری تجارب دیگھ استفاده می 
کنن و می خونن و آشنا می شن با دانش 
مبارزه ی طبقاتی، با پیشینھ ی مبارزات 
کارگران در جاھای دیگھ و از تجربیات 
اونا سعی می کنن استفاده بکنن،دانش و 
تئوری ی خودشون رو سعی می کنن کھ 

ایش بدن،ضمن بیش تر و بیش تر افز
اصل   اینکھ ھمھ ی اینھا الزمھ اما شما

رو، وارد عرصھ ی عمل شدن می دونید 
کھ این کھ کارگر وقتی وارد عرصھ ی 
عمل و مبارزه می شھ، دیگھ اون 
چیزایی کھ غریزی و حسی یھ چیزایی 
شو می فھمیده، این جا بھتر و بیش تر 
درک می کنھ، می فھمھ چھ جوری باید 

  .بکنھ باھاش مبارزه

آیا اگر کسی یھ : یھ سوال دیگھ اینھ کھ 
سری تئوری می دونھ، بھ اضافھ ی این 
کھ می آد وارد کار عملی می شھ، آیا بھ 
طور تنھایی و انفرادی می تونھ بھ این 
تجربیات برسھ، یا این کھ اصلن بھ 
صورت تنھایی و انفرادی کارگرا می 

  تونن بھ حق و حقوق خودشون برسن؟

اون . املن بایستی جمعی باشھک. نھ خیر
تجربیاتی کھ من دارم باید بھ جمع داده 

بارھا بوده، من، آقای محمود . بشھ
صالحی، بچھ ھای دیگھ تو سندیکا، ھمھ 

مون، کارگرا را دعوت کردیم، براشون 
جلسھ گذاشتیم، این تجربیاتی کھ خودمون 
بھ دست آوردیم،بھ اونا توضیح دادیم، 

ردیم ھمیشھ، تنھا سعی ک. براشون گفتیم
ھمیشھ سعی . خودمون در عرصھ نباشیم

کردیم کارگرا، نھ یک نفرشون، تمام 
کارگرای خباز سقز، حتا کارگرایی کھ 
روزمزد ھستن، می رن کار ساختمانی 
می کنن،این تجربیات خودمون رو برای 

گفتیم حق و حقوق تون . اون ھا ھم بگیم
بایستی در عرصھ ی عمل بھ تمام . اینھ
رگرا نشون بدید، اون تجربیاتی کھ کا

اگر .خودت داری بھ اونا انتقال بدی
االن .انتقال ندی راه بھ جایی نخواھیم برد

من گفتم محمود صالحی معلم بنده 
خوب بایستی من ھم کاری بکنم،من .بوده

ھم معلم کسی دیگھ بشم، اون کس دیگھ 
این طوری . ھم معلم کس دیگھ بشھ
بدیم، تا بیش تر تجربیات خود رو انتقال 

بتونیم با این مناسبات سرمایھ داری 
  .مبارزه کنیم

بخش اول این صحبتی کھ من کردم در 
ارتباط با ھمین بود کھ شما می گین، 
تجربیات رو باید تو کار جمعی بھ 

  .ھمدیگھ منتقل کنیم

یھ بخش دیگھ ش، کھ بازم در موردش  
من سؤال دارم اینھ کھ آیا مبارزه رو بھ 

نفرادی می شھ پیش برد؟ یعنی صورت ا
کارگر منفرد، کھ فرض کنید آگاه شده، 
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اخراج کردن؛ ھیچ کدوم از کارفرماھای 
دوستان می .سقز کار بھ من نمیدادن

دونن،من اونموقع فعالیت بیش تری 
ی رفتم، داشتم، این ور و اون ور بیشتر م

برای بازرسی ھا خیلی جدی بودم، برای 
احقاق حق کارگران خیلی جدی بودم؛ بھ 
ھمین خاطر اولین نفری کھ تو شھر سقز 

منو از کار اخراج .قربانی شد، من بودم
حتا می رفتم جلوی نونوایی ھا . کردن

بخرم،  نون بخرم، با پول خودم نان 
کارفرماھا بھ کارگرا گفتھ بودن نون بھ 

این عبدی پور رو ! ی پور نفروشیدعبد
. حق ندارید باھاش سالم و علیک کنید

حتا نون خالی، نون خشک کھ برای 
اون موقع . خانواده م،نمیتونستم تھیھ کنم

تنھا فرزند بزرگ خانواده من بودم و یھ 
پدر کارگری داشتم، اون می رفت کار 
می کرد، چاه می کند، یک خانواده ی، 

پدر و مادرم، این ده  ده نفری بودیم ، با
تا نون می  ۶٠-۵٠نفر، روزانھ حداقل 

 ۶٠-۵٠خواستیم، نون خشک؛ حتا این 
بایستی می . نون رو بھ من نمی دادن

نون، از اون  ۵رفتم از این نونوایی 
تا  ۵تا نون، از اون نونوایی  ۵نونوایی 

این جوری نون خونمون رو تھیھ . نون
تو  سرانجام نتونستم باألخره.می کردم

می رفتم تو شھرای دیگر . سقز کارکنم
مثل ساوه،مثل ارومیھ، مثل بوکان، 
مھاباد، می رفتم یک ماه، دو ماه، سھ ماه 
کار می کردم، بعد می اومدم تو سقز می 

ماه تو سندیکا، کارھای  ۶-۵موندم 

خودمو، فعالیت ھای خودمو ادامھ می 
بعدن پولم تموم می شد، اون پس . دادم

و شھرا کرده بودم، تموم می اندازی کھ ت
شد، دوباره می رفتم چند ماھی دیگھ، 
چند وقتی دیگھ کار می کردم، دوباره می 

تا سرانجام، باألخره یھ کاری دیگھ .اومدم
دست و پا کردم برای خودم و دیگھ من 

تو یھ نونوایی ی   نتونستم ھیچ گاه دیگھ
کارفرمایان قدیمی ھر روز در . دیگھ برم

یکا تجمع می کردند و ما جلو درب سند
را کمونیست یا کومھ لھ معرفی می 
کردند و ھر روز بھ پیشانی ما یک آرم 

  .می زدند 

از اون جایی کھ این ! آقای عبدی پور 
پایین جامعھ ھستن،   کارگرا از طبقات

یعنی دستمزدشون کمھ، پول کم 
دارن،قشر فقیر جامعھ ھستن، اگھ یھ 

قی وقت اعتصاب می شد و دیگھ حقو
نمی تونستن بگیرن، شما ھیچ صندوق 
اعتصاب یا صندوقی داشتید کھ اگھ 
اعتصاب می شد، بتونین پولی بھ کارگرا 
بدین، زنده گی ی روزمره شونو 

   بگذرونن؟

اصلن ھیچ صندوقی .متاسفانھ نداشتیم. نھ
بارھا ھم کوشش کردیم کھ .نداشتیم

در کلیھ ی قوانین   .صندوق داشتھ باشیم
دوق با امضای دو نفر،یا سھ باید این صن

نفر، با ُمھر ھمون سندیکا یا با ھمون 
ُمھر کمیتھ ی اعتصاب تشکیل بشھ،و از 
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اون نفرات برداشت  اون حساب توسط 
ولی ما اصلن نتونستیم، چون گفتیم ...بشھ

یھ موقع ما این پول رو بریزیم بھ حساب 
، دولت مصادره ش می کنھ ، چون قبلن 

  .ودیم کردناین کارا رو دیده ب

معمولن اگر می .متاسفانھ نداشتیم. نھ 
خواستیم تجمع بکنیم و اعتصاب کنیم، 

 ۵ساعت،  ٣ساعت،  ٢بارھا ھم بوده 
ساعت ما اعتصاب کردیم ولی کارگرا بھ 

تھدیدی میکردیم .سر کارشون برگشتن
ساعت اعتصاب  ۶، ۵...مثال وقتی برای 

می کردیم، اولین کاری کھ کردیم،اولین 
ھ مون این بوده، گفتیم یھ نفر ازاین خواست

کارگرایی کھ تجمع کرده و اعتصاب 
کرده برای احقاق حقوقش،اگھ یھ نفرشون 
از کار اخراج بشھ، ھیچ کدوم بھ سر کار 

چیزی کھ در مقابل . بر نمی گردیم
   .کارفرماھا ما داشتیم این بوده

  اینو شفاھی می گفتید یا می نوشتید؟

ارگانھای دولتی؛  تو بیانیھ می دادیم بھ
میگفتیم اگر کارگرا یھ نفرشون ھم بھ سر 
کار بر نگرده، ما ھیچ کدوم بھ سر کار 

خوشبختانھ، در اون مدتی .بر نمی گردیم
کھ ما با این کارگرا بودیم، اون اعتماد 

ھرچی برای .رو بھ دست آورده بودیم
کارگرا، نھ ھر حرفی، ھر کار مثبتی ما 

ھر چیزی .دادن می گفتیم، اونا انجام می
ما بھ کارگرا می گفتیم، چون می دونستن 

حرف غیر .بنا بھ منافع اونھا عمل میکنیم
ھستند کارگرانی کھ می .واقعی نمیزنم

اون .تونید برید با اینا مصاحبھ بکنید
کارگرا ھم می دونن واقعن ما در سندیکا 
چقدر تالش کردیم برای احقاق حقوق 

    .کارگران

ر آموزشی ھم کردید شما در این مدت، کا
   برای کارگران؟

. کار آموزشی ھم کردیم براشون. بلھ
جلسھ ھا گذاشتیم براشون توضیح 
دادیم،کارگر چیھ، قانون کار چی می 

 ۴٠نفر،  ٢٠نفر،  ٣٠گھ،ھر روز از 
نفر دعوت می کردیم، براشون توضیح 
می دادیم، قانون کار این ماده ش چی می 

با حداقل گھ، اون ماده ش چی می گھ،تا 
ھای حقوق خودشون آشنا بشن و در قدم 

حتا . اول بتونن اینھا رو بھ دست بیارن 
بارھا بوده ما، در اداره ی کار، توسط 
مامورین امنیتی بھمون گفتھ شده، گفتھ 
اینا دارن قانون کارو آموزش می 

ِ  اینا نیست، .دن آموزش قانون کار، کار
ِ  وزارت کاره، ولی اینا دارن تو  کار

و یا ما چند نفر بی .قز انجام می دنس
سواد داشتیم، در طول اون مدت 

نھضت  خوشبختانھ تونستیم کالس ھای 
سواد اموزی برای اونا بذاریم داخل 
سندیکا، یھ اتاق بھشون داده بودیم، 

تا سطح   خوشبختانھ اینا چند نفرشون
. پنجم ابتدایی، تا اول راھنمایی ھم رفتن
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کارگرا ھم می آن راھنمایی شون می 
بکنید،بھ  کنم، می گم بیایید این کارو

و   در طول مبارزه بوده .دست نمی آوردم
اون چند سالی کھ من اون جا عملی کار 

تئوری ھم درصدی ھست؛ . کردم براش
ولی در عمل نشون می ده تو چی یاد 

عمل و تالش مبارزه است کھ .گرفتی
تجربھ و دانش بھ آدم میده ، اما تجربھ ھم 
بھ انسان کمک می کند تا چیزی کھ 

می کنید بھ دست آورید ما برایش کار 
نباید ھمھ چیزمان را بھ حساب تئوری 
بنویسیم من اشخاص را می شناسم کھ از 
نظر تئوری با تمام دنیا مقابلھ می کند اما 
. در عمل و پراتیک صفر صفر است 

من خیلی خوب نیست کھ   زبان فارسی
  ...خوب توضیح بدم

  ...نھ خیلی ھم خوبھ

یش تر می اگھ مصاحبھ کردی بود ب...
  ...!تونستم توضیح بدم

مثلن شما االن ، در مورد دولت ھای 
سرمایھ داری صحبت می کنید، در مورد 
کارفرماھا، خب مثلن یکی ممکنھ تئوری 
این رو بدونھ کھ کارفرماھا بھ خاطر این 
کھ سود زیادی می خوان کسب بکنن،بھ 
ھر روشی کھ می تونن سعی می کنن 

تر استثمار کارگرا رو بیش تر و بیش 
کنن، اجازه ندن کارگرا دور ھم جمع 
بشن، اجازه ندن کارگرا متشکل 

اینو توی کتاب و تئوری می شھ .بشن
  ...خوند

اما عمل و تئوری باید با ھم باشند . بلھ
در غیر اینصورت کارھا پیش نخواھد 

  .رفت 

ولی شما خودتون اینو چھ جوری 
فھمیدید؟آیا اون لحظاتی کھ تونستید اینو 

رک بکنید، از طریق حرف و صحبت و د
گپ و بحث دوستانھ و اینا بوده؟ یا نھ، 
از طریق این کھ خودتون رفتید درگیر با 

  کار شدید، اینارو متوجھ شدید؟

قبلش .من خودم رفتم عمل کردم. نھ خیر
لمس کرده بودم، ولی در طول مبارزه 
. این اگاھی و تجربھ رو بھ دست آوردم

حاال کسی . نیبایستی براش تالش بک
! ھست، می گھ من فعال کارگری ھستم

من برای بعضی از این کسانی کھ می 
گن من فعال کارگری ھستم، واقعن 
متأسفم؛ چون می دونم فقط در حد دو تا 
نوشتھ بیشترپیش نمیرن، حتا برای یھ 

ما کسی داریم کھ .تجمع پا پیش نمیذاره
خودشو فعال کارگری می دونھ؛ ولی 

ا دعوت کردیم، حتا برای بارھا بوده م
این، .مراسم ھای اول ماه مھ ھم نیومده

بایستی تجربیات .در ھمون قالب می مونھ
کارگری یک فعال کارگری، این جوری 

داخل عرصھ ی عمل بشی، : بھ دست بیاد
  . بری عملی براش کار بکنی



۶۴ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

فوری، با عجلھ می رفتیم لباس ھامون 
. رو عوض می کردیم می رفتیم سندیکا

انتظار داشتیم کھ کارگرا بیان عضو بشند 
ما تونستیم این   یواش یواش  و باألخره

عضوگیری رو انجام بدیم، و سندیکایی 
کھ    ٨٠تا  ٧٣، از ٨٠کھ می گم تا سال 

ما آنجا بودیم، سابقھ ی خیلی خیلی 
دیگھ نیروھای امنیتی . درخشانی داشت

اومدن برای ما مشکالت زیادی ایجاد 
کردند و بھ نوعی جلوگیری می کردند از 

مثال دیگھ نمیذاشتن این چند نفری .کار ما
کھ ما بودیم نماینده ی کارگران بشیم 

اون جا ما بمونیم و این  نذاشتن...و
  .ادامھ بدیم   فعالیت ھامونو

این دانش کارگری تونو چھ جوری بھ 
دست آوردید؟ دانش کارگری ای کھ 

  .امروز دارید

من بگم اگر صد در صد . عرض کردم
دارم، ھفتاد   این تجربھ ای کھ حاال

درصدش مربوط بھ محمود صالحی 
من از تجربیات ایشون یاد .بوده

رصد، بقیھ ش ھم در موقعی سی د.گرفتم
کھ کارھا عملی شده و در رابطھ با این 
کھ این ور و اون ور رفتیم،عمال فعالیت 

این ھا ھمھ . کردیم ، تو جلسھ ھا رفتیم
ش تجربھ شده برای ما، و کلیھ ی احقاق 
حقوق و تالش و غیره ،کھ برای 
کارگران شده،من خودم بھ این نتیجھ 

  .رسیدم

سؤال من از شما آقای عبدی پور، یھ 
شما می گویید، مثلن یک شخصی : بکنم

کھ دارای تجربھ ست، خودش تجربھ 
داشتھ از قبل، می تونھ بھ عنوان معلم 
برای شما یا برای من یا برای ھرکس 
دیگھ ای باشھ؛ یک شخص خاص یا 
اشخاص خاص دیگھ ای؛ممکنھ ھمیشھ 

ممکن ...این آدما وجود داشتھ باشند،ولی
ممکنھ . نداشتھ باشند ھم ھست کھ وجود

یھ مقدار زیادی کتاب و جزوه و نوشتھ 
و تئوری و اینا ھم وجود داشتھ باشھ 
ھمیشھ،و ادما بتونن عالوه بر گپ زدن 

مثلن .با ادمای با تجربھ ،مطلب بخونن 
اگر شما با یھ کسی آشنایید کھ حتا 
تجربھ ھم داشتھ باشھ، بعد با ھم دوست 

شب ھا باشید، تو خونھ تون بشینید 
مثلن با ھم گپ بزنید، آیا فقط با حرف 
زدن و دوست بودن با آدمای باتجربھ و 
مثلن درباره ی این مسائل، صحبت 
کردن و کتاب خوندن و یا نوشتن و اینا 
بھ دست می آد ھمچین تجارب و اگاھی 

  ای؟

مبارزه این چیزا بھ   بھ نظر من در طی
اگر .دست می آد، باید براش تالش بکنی

، من خودم، شخص خودم نمی واقعن
رفتم بھ سندیکا و با مسائل کارگری آشنا 
نمی شدم و مشکالت کارگران را از 
نزدیک لمس نمی کردم شاید امروز این 

مثال تو ھیأت حل . جور فکر نمی کردم 
اختالف، یھ چیزایی کھ حاال می دونم و 
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یھ . ی سواد بودنتا اون سطح ھم رفتن، ب
سری شان خواندن و نوشتن و اینا یاد 

کالسای آموزشی ما ھم خوب . گرفتن
در ضمن ،ما یھ .بوده، مثبت جواب داده

کتابخانھ داشتیم کھ ھمھ نوع کتاب داخل 
آن بود و ھر چند مدت یک نفر از اداره 
کار می آمد و کتابھای سندیکا را بررسی 

می  ما بھ کارگران پیشنھاد. می کرد 
  . کردیم کھ چھ نوع کتابی را مطالعھ کنند

آقای عبدی پور ،شما صحبت کردی کھ 
وقتی کھ شما داشتید قرارداد دستھ 
جمعی می بستید، اتفاقاتی کھ با نماینده 
ی کارفرما بوده رو بھ اطالع کارگران 
می رسوندید، یعنی کھ بعد بھ کارگرا می 
ا گفتید کھ چھ اتفاقی افتاده، آیا کارفرماھ

این .پذیرفتھ ن حرفشونو، آیا نپذیرفتند
خیلی نکتھ ی مھمی یھ برای این کھ 
کارگرا خودشون متوجھ می شدن کھ 
خودشون دارن تصمیم می گیرن، 
خودشون در سرنوشت خودشون سھم 
دارن؛ برای این بھ شما می گفتن اگھ 

  . این جوری باشھ، ما اعتصاب می کنیم

 حاال یھ نکتھ ای کھ ھست اینھ کھ،
ھمون سھ چھار ساعتی کھ، دو ساعت، 
سھ ساعتی کھ از کارگرا ن دعوت می 
کردید بیان تو سندیکا بھشون بگین چھ 
اتفاقی افتاده، اینا نظرشونو بگن، ھمون 
دو سھ ساعت اینا از محل کارشون 

بعد کارفرماھاشون . غیبت می کردن

براشون مشکل درست نمی کردن کھ 
چرا سھ ساعت می ری توی کار 

دیکا، بعد بر می گردی؟ اونا چی کار سن
  می کردن؟ چھ جوابی می دادن؟

قبلن عرض کردم ما در بیانیھ ای .نھ خیر
کھ می دادیم،و تحویل مقامات می 
دادیم،بھشون می گفتیم ھر کدوم از این 
کارگرا مشکلی براشون پیش بیاد،ما ھیچ 
کدوم بھ سر کار برنمی گردیم و این 

  .اعتصاب ادامھ داره

اون کارگرا . از اعتصاب رو میگمقبل 
کھ می اومدن سندیکا، توساعت بیکاری 
شون می اومدن یا تو ساعت کارشون 

  می اومدن؟

برای اعتصاب درساعت کارشون می 
کارگران بعد از " ولی معموال. اومدن

کار بھ سندیکا مراجعھ می کردند و ما 
در زمان تعیین دستمزد یعنی یک ماه 

مصوب کردن مانده بھ اول سال تا 
دستمزد جدید ھر روز بعدازظھر برای 
کارگران در سندیکا جلسھ تشکیل می 
. دادیم و برای کارگران حرف می زدیم 

در این راستا ھر روز توسط اداره 
اطالعات مورد تھدید قرار می گرفتیم و 
ما را تھدید می کردند کھ شما ھا را 

در ھمان زمان . دستگیر خواھیم کرد 
فشار آوردند کھ یک نفر از انقدر بھ ما 
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ھیئت مدیره شبانھ از سقز فرار کرد و تا 
  چند مدت ما ایشان را پیدا نکردیم 

اون ساعتایی کھ نمی رفتن سر . خب
  کار، کارفرما بھشون ایراد نمی گرفت؟

برای اعتصاب کھ قرار بود کار 
اما برای موارد عادی در ساعات .نکنند

خص ما یھ موقع مش. استراحت می امدند
برای .داریم برای ساعت کار صبحانھ

اینکھ مشتریا فشار بھشون نیاد، مردم ھم 
فشار بھشون نمی اومد، می گفتیم آقا 

. بیاید اون جا ١١تا  ٩، ١٠تا  ٩ساعت 
بعضی موقعھا می گفتیم آقا از موقع 

، یھ ساعت بھ صبحانھ، یھ ٨ساعت 
ساعت بعد از صبحانھ، این دو سھ 

ین ساعات مشتری ساعت بیایید،خارج ازا
ھا بھشون فشار می یاد، بھ کارفرما 

بارھا ھم بوده،مثال در . اعتراض می کنن
موقع اعتصاب کھ در ساعت کاری 
،کارگران سر کار نمیرفتند، موقع 
برگشتن سر کارشون مشتری ھا بھ 
کارفرماھا می گفتن چرا حقوقاشونو نمی 
دید؟ این حق ایناست، چرا شما می 

ھا ھم طرفدار خورید؟حتا مشتری 
  .کارگرا شدن

سوال بعدی در رابطھ با .آقای عبدی پور
برگزاری ی اول ماه مھ ھست، اولین 
باری کھ اول ماه مھ برگزار کردین، چھ 

  سالی بود؟

برای اول ماه مھ،قبل از این کھ سندیکا 
تاسیس بشھ و دقیقا بدونن اصلن سندیکا 

کارگر، دوستان   چیھ، برای روز جھانی
ن می رفتن توی خونھ ھا، یھ سری شو

تو کوه ھا، تو بیابونا، نمی دونم تو باغ 
بعد از این .ھا، اون جاھا جشن می گرفتن

کھ ما وارد سندیکا شدیم، برابر قانون 
 ۶١کاری کھ بھش اشاره شده، ماده ی 

قانون کار، روز جھانی ی کارگر رو 
جمھوری اسالمی بھ رسمیت شناختھ و 

. م کردهاون روزو تعطیل رسمی اعال
ھیئت مدیره بعد از چند جلسھ تصمیم 
گرفت کھ مراسم را در داخل شھر 
برگذار کنھ بدون انکھ از کسی یا ارگانی 

این  ١٣۵٨بعد از سال . میدرخواست كن
اولین بار بود کھ کارگران خباز در شھر 
مراسم برگزار می کردند و برای مراسم 

سالن شھید بیدھندی، رو بھ روی  
  .  ی رو انتخاب کردیم شھرداری مرکز

  چھ سالی؟

حاال نوارھاش ھست، .بود ٧۶بھ نظرم 
اون زمان استقبال ..تاریخ ھاش ھست

بعد از اون دیگھ ما مراسم ھا . خوبی شد
را از بیرون شھر و از نمی دونم 
کوھستان و از باغ و خونھ ھا، ھمھ شو 
کشوندیم بھ یھ سالن، سالن ھم دیگھ در 

  .اختیار خودمون بود

۶٣ ١٣٨٩داد ماه خر  – ۶شماره   – جنبش کارگری

سوالی کھ می خوام با شما مطرح کنم، 
اینھ کھ شما در اوایلی کھ رفتید برای 
این کھ نماینده ی کارگر بشید، بھ ھر 

ق سندیکا یھ سری حق و حال از طری
حقوق رو برای کارگر بگیرید،آیا در 
ھمین سطح از آگاھی بودین؟ اون 
روزای اولی کھ شما وارد کار شدین، 
اصلن چھ جوری فکر می کردید بھ 
قضیھ؟ فکر می کردید دارید می رید چی 
کار بکنید؟ چھ انتظاراتی داشتید؟ فکر 
می کردید چی می خواھید بشید؟ و بعد 

شد بھ این چیزی کھ االن  چھ جور
ھستید تبدیل شدید؟ آیا تغییری کردید یا 

  از اول ھمین جوری فکر می کردید؟

موقعی کھ ھیئت مؤسس شدیم، با این دید 
رفتیم اون جا کھ ما نماینده ی کارگران 
می شیم و یھ دفتر و دستکی برای خود 

از طریق این می . مان راه میاندازیم
ا رو با احقاق تونیم ما اون جا، کارگر

حق شون، حق شون رو بگیریم ؛ و 
خودمون ھم یھ حقی داشتھ باشیم و دیگھ 

تا این کھ روز مجمع . کار نونوایی نکنیم
بعد از . شروع شد و انتخابات شد

انتخابات،کھ با محمود صالحی آشنا شدیم 
من ھمیشھ ایشون رو بھ .قضیھ فرق کرد

عنوان یک معلم برجستھ ی خود می 
یعنی من مدیون محمود . شھھمی.دونم

آگاھی ای کھ پیدا کردم، .صالحی ھستم
توسط خود آقای محمود صالحی 

موقعی کھ ما اومدیم با ھم، درباره .بوده

ی تشکیل سندیکا و نماینده ی کارگر و 
اینا صحبت کردیم، نھ من، ھفت نفر، 
ھشت نفری کھ برای سندیکا خودمون رو 
 کاندیدا کرده بودیم، رأی آوردیم و
انتخاب شدیم در مجمع، ھمھ این طرز 

ولی محمود گفت این طرز .تفکرو داشتیم
این جا کاِر نماینده . تفکر شما اشتباست

ی کارگر باید داوطلبی باشھ،ھیچ گونھ 
حق و حقوقی نداره، حتا برای سندیکا ھم 
کھ می آیید، با تاکسی می آیید، باید از 

  .جیب خودتون پول تاکسی رو بدید

! وقع می گفتیم این چی می گھ؟ما اون م 
این اصلن با طرز تفکر ما خیلی فرق 

  .داره

. ولی در عمل ثابت شد اون درستھ 
موقعی کھ ما سندیکا تشکیل دادیم، حتا 
گفتم برای کرایھ ی اجاره محل سندیکا ما 

من می رفتم در سندیکا چای .پول نداشتیم
قبلی ھم اشاره   میفروختم؛ در صحبتای

نھ ای گذاشتھ بودیم؛ از کردم،قھوه خو
سود اون قھوه خونھ، پول اجاره ی محل 

بعدن مشخص شد . سندیکا رو می دادیم
نھ؛ نماینده ی کارگر افتخاریھ، در 
ِ  کاریمون، می اومدیم  روزھای تعطیل
سندیکا، کارھای اداری سندیکا را انجام 
میدادیم، می رفتیم دنبال حقوق کارگران، 

؛ بعدازظھرھا می رفتیم دنبال بیمھ شون
کارنانوایی مون  ٢ھم موقعی کھ ساعت 

تعطیل می شد،  ٢-٢:٣٠تعطیل می شد، 
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تا سلول  ۵٠تا،  ۴٠-٣٠سلول ھا، 
بعد یھ راھرویی داره، کسی حرف .ھست

. بزنھ، کسی چیزی بگھ ھمھ می شنون
طبق ... خب، مراسم برگزار شد اون جا

اظھارات دوستان، محمود در انجا 
  . سخنرانی کرده بود 

  سرود خوانده شد در زندان؟

  ...سرود خوندند

  چھ سرودی ؟

و در .سرود انترناسیونال خوانده بودند 
رابطھ با اول ماه مھ ھم، محمود سخنانی 

من خودم اون موقع داخل سلول،   .گفتھ
 ١٠:٣٠اون جا نبودم، من شب ساعت 

در اون لحظھ من دستگیر .دستگیر شدم
ولی ھمون لحظھ ای کھ این .نشده بودم

آقای محمود صالحی و این ھا را دستگیر 
ده بودن، بھ خونھ ی من یورش برده کر

بودن مأمورا، رفتھ بودن خونمو بھ ھم 
زده بودن و بھ خانمم اعالم کرده بودن 
کھ عبدی پور اومد بگین اگھ خودشو 

من یھ .معرفی نکنھ، دستگیر می شھ
جایی بودم، وقتی برگشتم بعدش رفتم 

حتا مورد بی حرمتی . اداره ی اطالعات
نفر از  و کتک و آزار و اذیت یھ

مأمورین امنیتی قرار گرفتم، کھ ھیچ گاه 
  .از یادم نمی رود

اون لحظھ ای کھ شما می گین شما 
دستگیر نشده بودین تا شب، اون روز 
بھ غیر از آقای صالحی، چھ کسایی 
بودن جزو این دستگیر شده ھا کھ با ھم 
مراسم رو برگزار کرده بودن، سرود 

  ؟خونده بودن توی سلول ھای انفرادی

نفر از فعالین کارگری بودن،  ۶اون جا 
نفر از کارگرایی کھ  ۴۵- ۴۶با حدود 

اومده بودن برای مراسم اونجا سرود 
  خونده بودن

  !آقای عبدی پور

االن کھ با شما صحبت می کنیم، بھ  
عنوان یھ کارگری کھ بھ حق و حقوق 
خودش آشناست، بھ عنوان یھ کارگری 
کھ در مورد حق و حقوق بقیھ ی 

مکارانش و بقیھ ی کارگرا آشناست، ھ
با یھ کارگری . ما با شما آشنا می شیم

صحبت می کنیم کھ پیوند طبقاتی ی 
کارگران جھان رو داره بھش اشاره می 
کنھ، بھ برگزاری ی مراسم اول ماه می 
کھ یک مراسم جھانی برای کارگران 

و حتا بھ این . ھست داره اشاره می کنھ
کھ در روز اول  اشاره می کنھ کارگرانی

ماه می دستگیر شدن، حتا در سلول 
ھای انفرادی ی خودشون سرودھای 
مربوط بھ روز جھانی ی کارگر رو 

  .خوندن؛یعنی بھ این آگاھی رسیده بودن
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نی و مراسم پذیرایی و اینا و شیری
خرجش را سندیکا می داد؛ دوستان 
کارگری داشتیم، خودشون می اومدن 
کمک می کردن، می گفتن ما می تونیم 

ما اینکار را .سھمی از این ھزینھ ھا بدیم
مراسم   باالخره، تونستیم. انجام دادیم

روز کارگر را بھ داخل شھر بیاوریم و 
اول ماه مھ  کارگران یک ماه مانده بھ

خودشون می آیند و برنامھ ریزی می 
خوشبختانھ ھر سال مراسم روز . کنند

. کارگر در داخل شھر برگزار می شود
و کسانی میان برای مراسم روز جھانی 
ی کارگر،نوارھای فیلم و عکس 

و میشد کھ شرکت کنندگان حتا .موجوده
بھ سھ چھار ھزار، پنج ھزار کارگر ھم 

رگران خانواده ھاشون عالوه بر کا.برسھ
می اومدن،و طوری میشد کھ اصلن سالن 
دیگھ جا نداشت، ظرفیت نداشت انقدرکھ 

خیلی از کارگران کھ .مردم می اومدن
  باخبر میشدند این مراسم برگزار شده

می رفتن بھ ھمدیگھ خبر می دادن؛و اگر 
کسی با خبر نمی شد،بعدن بھ عنوان گلھ 

می گفتن  می اومدن از ما گلھ می کردن،
چرا بھ ما اطالع ندادین کھ ما ھم بیاییم 
تو این مراسم شرکت کنیم؟ ولی 

بھ  ٨٠خوشبختانھ در این سال ھای 
بعد،دیگھ مثل یھ وظیفھ شده بود برای 

روز، یھ ماه  ٢٠در اول ماه مھ، . کارگرا
مونده بود بھ اول ماه مھ، ھنرمندان، 
شاعرا، کارگرا می اومدن می گفتن 

چی کار . چیھ؟ انجام بدیم وظیفھ ی ما
  می تونیم بکنیم؟

برخورد دولت با برگزاری ی مراسم اول 
  ماه مھ چی بود؟

دولت ھمیشھ مخالف ما بوده، مخالف 
ھمھ ش با . برگزاری ی مراسم بوده

تھدید و با فشار و با اینا، اما ما تونستیم 
واّلا این نبوده . مراسم ھارو برگزار کنیم

. شما بیایید! ن مراسمای! دولت بگھ بیا آقا
 ١۵روز،  ١٠. ھمیشھ درگیر بودیم

روز با فرمانداری ھا، اکثرن  ٢٠روز، 
ما می رفتیم اون جا و . فرمانداری ھا

جلسھ بوده تو فرمانداری ھا و نھایتا بھ 
یھ توافقی رسیدیم واز شورای تامین شھر 
اومدن اون جا و اونا ھم دخالت 

ان کردن؛مثال گفتن ھیچکدام از کارگر
ما ھم . پرچم قرمز نیاره داخل مراسم

. گفتیم پرچم قرمز، پرچم طبقھ ی کارگره
اصلن ھیچ ربطی بھ گروھی، یا 

اینھا . سازمانی، یا احزاب خاصی نداره
ھمیشھ پرچم سرخ رو بھ یھ شیوه ی 

ولی . دیگھ برای کارگرا معرفی کردن
خوشبختانھ کارگرا، آگاھی پیدا کردن؛ و 

ھمیشھ با پالتفرم خود اینطور بوده کھ ما 
. رفتیم و مراسم در دست خودمان بود

البتھ ھر سال محل سندیکا با پرچم ھای 
قرمز و نوشتھ ھای کارگری تزئین می 
شد و مردم شھر برای تبریک روز 
کارگر بھ سندیکا مراجعھ می کردند و 
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برای ما کارگران شیرینی و گل می 
  .آوردند 

زاری فکر می کنید چرا دولت مخالف برگ
  ی یھ ھمچین مراسمی یھ؟

در رابطھ با تجمعات،ھر دولتی، این 
دولت ھای سرمایھ داری علی 
الخصوص، ھمیشھ از تجمع و اجتماعات 
کارگران، می ترسن، از آگاھی کارگران 

اینھ، .بھ حق و حقوق خودشون می ترسن
می گن بذار اون کارگر در ھمون سطح 

ه کارگر آگا. نا آگاھی باشھ، آگاه نباشھ
خیلی خطرناکھ برای نظام سرمایھ داری 

  ...و برای سرمایھ ی کارفرمایان و 

موقعی کھ، بالفرض شخص خودم، 
موقعی کھ می دونم منو استثمار می کنن، 
دستمزدمو نمی دن، استثمار می شم، 
دیگھ خود بھ خود، در برابر کارفرما قد 
علم می کنم، می گم تو نمی تونی منو 

ق منو باید بدی، اینا استثمار بکنی، این ح
از اینا وحشت دارن و در مراسم روز 
جھانی کارگر ، کارگران خواست و 

یک قطعنامھ بھ   مطالبات خود را طی
سرمایھ داران اعالم می کنند و در روز 
کارگر تمام مرزھای دست ساز سرمایھ 
داری از بین می رود و دو طبقھ ظاھر 
می شود ، از یک طرف طبقھ کارگر و 

بھ این دلیل . رف دیگر سرمایھ داراز ط

است کھ دولتھای سرمایھ داری از مراسم 
  .روز کارگر وحشت دارند

یعنی شما مراسم اول ماه مھ رو یھ جور 
  کارگاه آموزشی می بینید برای کارگرا؟

کارگران در روز کارگر . صد در صد
تمام چرخ سود آوری را از حرکت باز 

می می دارند و بھ نیروی خود ایمان 
اورند کھ ھر زمان اراده کنند می تواند 

  .بھ مطالبات خود برسند

در مراسم ھای اول ماه می کھ برگزار  
می کردید، ھیچ وقت دستگیری ای، 

  چیزی ھم داشتید؟

در سال . بلھ.دستگیری ھم داشتیم. چرا
برگزار  قبل از اینکھ مراسم را . بود ٨٠

کنیم ، اومدن آقای محمود صالحی رو 
من خودم در اون سال . کردندستگیر 

مسوول قطعنامھ بودم کھ قطعنامھ رو 
دیگھ انقدر فشار بھمون اومد، . بخونم

رفتم بھ اینا گفتم؛ بھ خود فرماندار و 
نماینده ی اداره ی اطالعات و بھ رئیس 
اداره کار ، اون موقع کھ تو سالن 
بودن،بھشون گفتم، اگر محمود صالحی 

ا نیم ساعت رو آزاد نکنید، گفتم اگر ت
دقیقھ، یھ  ۴٠دیگھ، یعنی حدودن شاید 

ساعتی مونده بود مراسم تموم بشھ، تا 
اون موقع محمود صالحی برنگرده، من 
این جا اعالم می کنم تمام این مردم برن 
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. جلوی اداره ی اطالعات تجمع کنن
محمود صالحی جرمی مرتکب نشده، کھ 

با تھدید مردم و . شما دستگیرش کنید
ندگان در ساعت ھای آخر شرکت کن

محمود را آزاد کردند و ایشان را بھ سالن 
اجتماعات آورند و فرماندار ویکی از 
اعضای شورای اسالمی شھر دست 
محمود را گرفتند و ایشان را بھ طرف 
تریبون بردند و ایشان سخنرانی خود را 

  . شروع کرد 

بارھا ھم بوده، ھر سال اول ماه مھ، قبل  
روز،  ١۵روز،  ١٠اسم ،از این روز مر

روزقبلتر، ھمیشھ اداره ی اطالعات  ۵
احضارمون کرده، نیروی انتظامی 
احضارمون کرده، رفتیم بھ فرمانداری، 

ھمھ .بلھ بارھا بوده، رفتیم پیش دادستانی 
فقط ھمان یک بار دستگیری .ی اینا
  بوده؟

یھ بارش .ما چندین باردستگیر شدیم .خیر
و سلول ھای روز ت ٧۵بود؛ ما  ٧٨سال 

یھ بارش سال .اطالعات بازداشت بودیم
یھ بارش ھم این .بود من دستگیر شدم ٨٢

 ٨٣آخرین بار کھ دستگیر شدم، سال 
  .بود

اتھاماتون چی بود؟ بھ چھ اتھامی 
  دستگیر می شدین؟

ما در سال . خوب واضح بود.اتھام ما 
خب برای چی دستگیر شدیم؟ ما یھ  ٨٣

دیم داخل جمعی از فعالین کارگری بو
. شھر سقز؛ دعوت از کارگرا کرده بودیم

خواستیم در یھ پارک بھ اسم پارک 
  .مراسم رو برگزار کنیم  کودک،

حتا . ھیچ سالنی در اختیار ما نمی ذاشتن
تاالرھایی کھ مراسم عروسی و جشن 

ما بھ . تولد و اینا توش صورت می گیره
اینا گفتیم حتا ما می تونیم ھزینھ ی این 

، می ریم اون جا مراسمو برگزار را بدیم
از " ما قبال. می کنیم، اینا ندادن

فرمانداری درخواست کردیم کھ یک 
مکان در اختیار ما قرار دھند اما آنان 
این کار را نکردند و ما گزارش فعالیت 
خود را بھ شورای کھ برای اول ماه مھ 
تشکیل داده بودیم دادیم و شورا تصمیم 

راسم را برگزار گرفت کھ بدون مجوز م
ومکان آن را بھ پاس اولین تجمع . کنند

پارک  ١٣۵٨کارگران خباز در سال 
ولی متأسفانھ . کودک را تعیین کردیم 

قبل از این کھ مراسم برگزار بشھ، ده ھا 
نفر از کارگران دستگیر شدیم و در داخل 

مراسم را  سلول ھای اداره اطالعات 
  .برگزار کردیم 

ایی ھرکس برای در داخل سلول، تنھ
  خودش؟ یا چھ جوری؟


